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DRAFT  

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

ADB – Asian Development Bank 
BAPPENAS – Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional 
DMC – Anggota  Negara Berkembang  
NSP – Proyek Strategis Nasional  
PLN – Perusahaan Listrik Negara 
SPS – Safeguards Policy Statement/ Pernyataan Kebijakan Upaya 

Perlindungan 
TA – Bantuan Teknis 
UIP – Unit Induk Pembangunan  
UPP – Unit Pelaksana Proyek 
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PENGKAJIAN KESETARAAN: PEMUKIMAN KEMBALI TIDAK SECARA SUKARELA 

 
RINGKASAN EKSEKUTIF 

 
1. Dokumen ini menilai sejauh mana kesetaraan antara perlindungan pemukiman kembali 
tidak secara sukarela yang ditetapkan dalam Pernyataan Kebijakan  Upaya Perlindungan Bank 
Pembangunan Asia (SPS ADB 2009) dengan kerangka hukum Undang-undang dan dan 
peraturan Negara Indonesia yang menetapkan kerangka upaya perlindungan pemukiman 
kembali tidak secara sukarela, undang-undang dan peraturan sektor energi, dan Peraturan 
internal Perusahaan Listrik Negara (PLN)1 (secara keseluruhan, CSS PLN). 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. 
Penilaian kesetaraan menganalisis lebih dari 70 Undang-undang dan peraturan nasional,sektoral 
serta peraturan PLN yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan perlindungan 
pemukiman kembali tidak secara sukarela. 

 
2. Kegiatan PLN yang melibatkan pengadaan tanah untuk menyediakan akses  listrik bagi 
masyarakat termasuk bagian dari “pembangunan  untuk kepentingan umum”. Pengadaan tanah 
selalu diperlukan untuk pembangunan fasilitas pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan 
distribusi tenaga listrik.  Kegiatan seperti pembangunan kantor, gudang penyimpanan, 
perumahan pegawai PLN digolongkan sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan usaha dan 
tidak dianggap sebagai pembangunan untuk kepentingan umum. UU utama yang menetapkan 
upaya perlindungan pemukiman kembali tidak secara sukarela adalah UU No. 2/2012 tentang 
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.  UU melakukan: menerangkan 
prinsip-prinsip yang harus dipatuhiketika 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. 

 
3. UU No 2/2012 memiliki  peraturan pelaksanaan disamping Undang-undang lain dan 
sebuah hirarki peraturan di tingkat peraturan pemerintah, peraturan presiden dan  Peraturan 
Menteri yang juga mengatur upaya perlindungan pemukiman kembali tidak secara sukarela  yang 
harus dipatuhi oleh PLN. Ini termasuk dan tidak terbatas pada: peraturan tentang pengadaan 
tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Peraturan yang mengatur proyek 
strategis nasional, peraturan perundang-undangan terkait perumahan dan permukiman, dan  
peraturan tentang dampak sosial pada masyarakat. 
 
4. PLN saat ini  memiliki dua peraturan internal tentang pengadaan tanah untuk kegiatan 
operasionalnya, untuk memandu pelaksanaan uandang-undang dan peraturan yang berlaku 
terkait upaya perlindungan pemukiman kembali tidak secara sukarela dan untuk memenuhi 
prinsip  tata kelola perusahaan yang baik. Kedua peraturan tersebut berkaitan dengan 
perencanaan pengadaan tanah dan satu diantaranya berkaitan dengan penanganan ganti 
kerugian. 
 

                                                
1 PLN adalah peruahaan milik Negara, yang satu-satunya bertanggung jawab atas pembangkitan dan distribusi tenaga 

listrik di Indonesia 
 



 

 

5.  CSS PLN tentang Pemukiman Kembali Tidak secara Sukarela setara dengan tujuan, 
cakupan, dan pemicu serta prinsip kebijakan upaya perlindungan  Asian Development Bank 
(ADB) kecuali terkait kesenjangan dengan seluruh prinsip kebijakan ADB. Analisis rinci tentang 
kesetaraan disajikan dalam bagian B, bersama dengan rekomendasi untuk menutup 
kesenjangan. 

 
A.  PENGANTAR 
 
6. ADB melaksanakan pengkajian kesetaraan   ADB sebagai bagian dari uji tuntas untuk 
menentukan sampai sejauh mana upaya perlindungan pemukiman kembali tidak secara sukarela 
yang sediakan oleh CSS PLN untuk diterapkan dalam proyek yang didanai oleh ADB dan proyek 
inisiatif yang dialkukan oleh PLN. 
 
7. Temuan pengkajian kesetaraan  akan diperiksa lebih lanjut 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. 
 
8. ADB telah mendukung PLN dalam memperkuat upaya perlindungan sosial PLN melalui 
proyek Bantuan Teknis (TA) dan peningkatan kapasitas selama persiapan dan pelaksanaan 
proyek. Proyek TA tersebut meliputi: i) Pengembangan kapasitas mengenai  pemukiman kembali 
tidak secara sukarela melalui pelatihan bagi instansi pemerintah dan instansi penanggung jawab 
dan pelaksana proyek termasuk PLN;2 ii) Pengembangan kapasitas untuk persiapan dan 
pelaksanaan upaya perlindungan di sektor Sumber Daya Air dan Energi di Indonesia.3  Sudah 
ada lima pelatihan yang diadakan mengenai upaya perlindungan sosial pengadaan tanah dan 
pemukiman kembali tidak secara sukarela. Pelatihan tersebut diikuti oleh berbagai instansi 
termasuk pegawai PLN. Pedoman teknis upaya perlindungan sosial dalam pengadaan tanah 
telah diterbitkan sebagai bagian dari proyek TA ini; iii) Pengembangan kapasitas terkait 
pengadaan tanah untuk mendukung kepercayaan bank (bankabilitas) dan persiapan yang benar 
atas proyek kerja sama swasta- pemerintah.4 Saat ini, ADB dan World Bank bekerja sama dengan 
BAPPENAS sedang mempersiapkan pendirian pusat pelatihan upaya perlindungan  untuk 
memperkuat sistem pelatihan upaya perlindungan sosial dan lingkungan di Indonesia. Bantuan 
Teknis akan memenuhi kebutuhan pelatihan instansi pemerintah, BUMN termasuk PLN, 
pemerintah daerah, konsultan serta berbagai pelaksana upaya perlindungan lainnya.5   
 
B.  METODOLOGI 
 
9. Pengkajian kesetaraan dilakukan sesuai dengan metodologi sebagaimana  diuraikan 
dalam lampiran 6 SPS: Penguatan dan Penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara untuk 
Menangani masalah Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup dan Sosial.6 Sebagaimana 
didefinisikan oleh Lampiran 6: Sistem  “Sistem upaya perlindungan negara (CSS) adalah sebuah 

                                                
2  ADB. 2017. Bantuan Teknik untuk pengembangan kapasitas tentang pemukiman kembali tidak secara sukarela (TA 

6425 – REG). 
3 ADB. 2011. Bantuan Teknis untuk Memperkuat penggunaan sistem upaya perlindungan Negara, Manila. (TA 7566-

REG). 
4 ADB. 2014. Bantuan Teknis untuk Republik Indonesia guna Meningkatkan Investasi untuk Program Akselerasi 

Pembangunan.  Manila. (TA 8661-INO). 
5 Draft kelayakan dan Rencana Bisnis: Jaringan Pusat Pembelajaran tentang Upaya  Perlindungan Lingkungan dan 

Sosial di Indonesia.  
6  ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila.  
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kerangka hukum dan kelembagaan negara, yang terdiri dari kerangka hukum dan kelembaga di 
tingkat nasional, subnasional, atau institusi pelaksana sectoral dan  undang-undang yang 
relevan, peraturan, aturan, dan prosedur yang relevan yang berkaitan dengan kebijakan upaya 
perlindungan lingkungan hidup dan sosial.” 7 

 
10. Tujuan dari pengkajian kesetaraan adalah untuk “menghasilkan sebuah dokumen yang 
teliti,  obyektif, tepat, relevan dan, karenanya, merupakan dokumen yang cukup jelas (self 
explanatory)”8 secara meyakinkan menunjukkan sejauh mana CSS telah sesuai dengan tujuan, 
ruang lingkup, pemicu dan prinsip kebijakan dari satu atau lebih upaya perlindungan ADB yang, 
dengan hasil penilaian akseptabilitas, akan memungkinkan ADB untuk mempertimbangkan 
penggunaan CSS sebagai pengganti satu atau lebih upaya perlindungan ADB. Penilaian ini juga 
mencakup tinjauan tentang peraturan-peraturan PLN sendiri yang mengatur upaya perlindungan 
lingkungan sosial.  
 
11. Melalui proyek bantuan teknis khusus regional dan negara yang diberikan berturut-turut 
dengan  tujuan untuk menilai dan memperkuat CSS, ADB telah mengembangkan keahlian dalam 
menganalisi CSS di seluruh region (di Asia Tenggara). Sehubungan dengan Indonesia, ADB 
melakukan, sebagai bagian dari latihan pemetaan wilayah, pengkajian kesetaraan CSS PLN 
dilakukan terhadap upaya perlindungan pemukiman kembali tidak secara sukarela dari SPS. 
Pengkajian tersebut merupakan salah satu dari beberapa masukan dalam laporan ini, yang telah 
merevisi dan menyesuaikan pemetaan kesetaraan yang dilakukan sebelumnya dengan  
memasukkan peraturan internal PLN dan peraturan lainnya terkait dengan ketenagalistrikan. 
 
12. Pengkajian kesetaraan melibatkan perbandingan yang sangat teliti antara CSS PLN 
denga Pernyataan kebijakan Upaya Perlindungan ADB untuk menilai apakah CSS PLN dirancang 
untuk mencapai tujuan yang sama dan mentaati pencakupan, pemicu dan prinsip-prinsip yang 
berlaku dari prinsip kebijakan SPS. Untuk memastikan sebuah analis yang lengkap, setiap prinsip 
kebijakan SPS dikaji baik secara menyeluruh maupun dengan cara memilah-milah komponennya 
(disebut elemen kunci). Hal ini  memungkinkan setiap komponen dari setiap prinsip kebijakan 
yang akan diperiksa dalam konteks ketentuan yang berhubungan dari CSS PLN. Untuk penilaian 
kesetaraan, setiap prinsip kebijakan akan dikategorikan sebagai setara penuh, setara sebagian, 
atau tidak setara. Prinsip kebijakan SPS dan elemen-elemen kuncinya yang dipilah-pilah disusun 
dalam sebuah Matriks, yang dilampirkan sebagai Lampiran 1. Matriks tersebut diatur untuk 
memeperlihatkan setiap prinsip kebijakan SPS ADB, dan elemen-elemen kuncinya, dalam 
hubungannya dengan peraturan CSS PLN yang ada hubungannya, yang ditandai dengan “Setara 
penuh”, “Setara sebagian”, “Tidak setara”9. Kesenjamgan  tertentu pada CSS PLN yang 
teridentifikasi dan rekomendasi dirumuskan untuk menangani kesenjangan tersebut. Laporan ini 
bersifat naratif yang merangkum temuan pengkajian kesetaraan, yang dikemukakan secara  rinci 
dalam Matriks Kesetaraan di Lampiran 1. 
 
C.  UPAYA PERLINDUNGAN PEMUKIMAN KEMBALI TIDAK SECARA SUKARELA 
 
13. Ringkasan Temuan.  Diskusi berikut adalah tentang temuan pengkajian kesetaraan  CSS 
PLN terkait pengadaan tanah dengan tujuan, pencakupan, dan pemicu serta prinsip-prinsip 
kebijakan SPS ADB. 

                                                
7 ADB. 2009. Safeguard Policy Statement. Manila. p. 77. 
8 ADB. 2009. Safeguard Policy Statement. Manila. p. 7. 
9 “Kesetaraan penuh” menunjukkan bahwa persyaratan hukum Indonesia sangat selaras dengan elemen kunci terkait 

dari prinsip kebijakan SPS. “Kesetaraan parsial” menunjukkan bahwa persyaratan hukum Indonesia memiliki  
keselarasan parsial dengan elemen kunci SPS terkait. “Tidak ada kesetaraan” menunjukkan bahwa tidak ada 
persyaratan hukum Indonesia yang dapat ditemukan yang sesuai dengan elemen kunci SPS ADB. 



 

 

 
Tujuan : 
Untuk menghindari pemukiman kembali tidak secara sukarela jika memungkinkan; untuk 
meminimalkan pemukiman kembali tidak secara sukarela dengan menjajagi  alternatif dan desain 
proyek; untuk meningkatkan, atau setidaknya memulihkan, mata pencaharian dari semua orang 
yang dipindahkan secara nyata terhadap tingkat pra-proyek; dan untuk meningkatkan standar 
hidup orang miskin yang dipindahkan dan kelompok rentan lainnya. 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. p. 17 

 
 
14. Temuan-Temuan. CSS PLN sebagian setara denga tujuan pernyataan SPS. UU No. 
2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah dasar 
dari sistem hukum Indonesia tentang upaya perlindungan pengadaan tanah dan pemukiman 
kembali tidak secara sukarela. UU ini dan peraturan pelaksanannya , serta peraturan perundang-
undangan lain yang berlaku bertujuan agar tanah  untuk pembangunan dapat tersedia, 
bersamaan dengan itu memperbaiki kesejahteraan negara dan masyarakat sambil melindungi 
kepentingan hukum orang-orang yang tanahnya akan dibebaskan. UU No. 2/2012 dan peraturan 
pelaksanaannya juga mengatur tentang pemulihan penghidupan hampir semua orang-orang 
yang dipindahkan melalui ganti kerugian berupa tanah pengganti maupun dalam bentuk tunai 
untuk aset lain yang hilang karena pemukiman kembali tidak secara sukarela. Undang-undang 
lain, termasuk UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU. No. 11/2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial secara umum memberi perlindungan pada kelompok rentan dan memberi 
prioritas pada inisiatif kesejahteraan sosial untuk  orang-orang, di antara  kondisi lain, adalah 
orang-orang yang dipindahkan. 
 
15. Kesenjangan. CSS PLN mewajibkan pemberitahuan kepada orang-orang yang terkena 
dampak tentang rencana pengadaan tanah dan memberi mereka kesempatan untuk mengajukan 
keberatan yang akan dipertimbangkan dalam rencana pengadaan tanah , namuni CSS PLN tidak 
memuat  ketentuan upaya untuk menghidari pemukiman kembali tidak secara sukarela dimana 
memungkinakan, dalam proyek-proyek PLN yang diusulkan; dan jika pemukiman kembali tidak 
dapat dihindarkan, meminimalkan dengan menjajagi alternative desain dan  proyek. Indonesia 
telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan karena 
itu mengakui hak untuk terus memperbaiki kondisi kehidupan, tetapi tidak ada persyaratan yang 
sesuai untuk meningkatkan standar hidup kelompok miskin dan kelompok rentan lain setelah 
mereka dipindahkan.  
 
16. Langkah-langkah Untuk Menutup Kesenjangan: Mengadopsi keputusan spesifik-
instansi atau mengupayakan penerbitan sebuah instrumen yang akan secara efektif mewajibkan  
semua divisi PLN yang relevan  untuk mematuhi hal-hal berikut: (i) menghindari pemukiman 
kembali tidak secara sukarela jika memungkinkan dalam proyek-proyek PLN yang diusulkan; (ii) 
di mana pemukiman kembali tidak secara sukarela tidak dapat dihindari, minimalkan dengan 
menjajaki proyek dan desain alternatif; dan (iii) meningkatkan standar hidup orang miskin 
kelompok rentan lainnya yang dipindahkan.10 
 

Cakupan dan Pemicu: 
Upaya Perlindungan pemukiman kembali secara tidak sukarela mencakup pemindahan fisik 
(relokasi, kehilangan lahan pemukiman, atau kehilangan tempat tinggal) dan perpindahan 
ekonomi (kehilangan tanah, aset, akses ke aset, sumber penghasilan, atau sarana mata 

                                                
10 Peningkatan tingkat penghidupan orang-orang yang dipindahkan dan miskin dan kelompok rentan lain dibahas 

dengan lebih rinci di bawah Prinsip Kebijakan 
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pencaharian) karena (i) pengambilalihan secara tidak sukarela dari lahan, atau (ii) pembatasan 
secara tidak sukarela atas penggunaan lahan atau akses ke taman dan kawasan lindung yang 
ditetapkan secara hukum. Ini mencakup apakah kerugian dan pembatasan tidak secara sukarela 
itu penuh atau parsial, permanen atau sementara. 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. p.17. 

 
17. Temuan. CSS PLN sebagian setara dengan ruang lingkup dan pemicu upaya 
perlindungan pemukiman kembali tidak secara sukarela sebagaimana dinyatakan dalam SPS. 
UU No. 2/2012, peraturan pelaksanaannya, UU No. 30/2009, dan peraturan presiden dan menteri 
memberikan ganti kerugian atas tanah dan aset lainnya ketika terjadi pemindahan fisik dan / atau 
ekonomi yang disebabkan oleh proyek penyediaan  listrik dan ketika proyek  tersebut 
mengakibatkan pembatasan penggunaan lahan, apakah pembatasan tersebut bersifat penuh 
atau sebagian. 
 
18. Kesenjangan: CSS PLN tampaknya menganggap bahwa pembatasan akan bersifat 
permanen; tidak ada  peraturan yang eksplisit yang mengatur tentang kemungkinan pembatasan 
yang bersifat sementara terhadap  penggunaan lahan. Peraturan Presiden No. 88/2017 mengatur 
tentang pemukiman kembali dalam hutan lindung, tetapi tidak ada ketentuan dalam CSS PLN 
untuk memberi ganti kerugian atas pemukiman kembali tidak dengan sukarela dari atau 
pembatasan akses pada  jenis kawasan lindung lainnya. 
 
19. Langkah untuk menutup kesenjangan: Mengadopsi keputusan khusus-instansi atau 
mengupayakan penerbitan instrumen yang secara efektif akan mengharuskan semua divisi PLN 
yang relevan untuk mematuhi hal-hal berikut: menerapkan upaya perlindungan pemukiman 
kembali secara sukarela untuk: (i) pembatasan akses ke semua jenis taman yang ditetapkan 
secara hukum dan kawasan lindung ; dan (ii) semua kerugian sementara dan pembatasan tidak 
tidak secara sukarela atas penggunaan lahan, akses ke aset, pendapatan, sarana penghidupan, 
dan akses ke taman dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum. 
 
20. Pengkajian mengidentifikasi kesenjangan berikut antara Kebijakan SPS ADB dan CSS 
PLN: 
 

(i) Prinsip Kebijakan 1. Penapisan untuk mengidentifikasi dampak dan risiko 
pemukiman kembali pada masa lalu, sekarang, dan masa depan. CSS PLN tidak 
memiliki persyaratan penyaringan yang berdiri sendiri untuk dampak pemukiman 
kembali tidak secara sukarela, baik masa lalu, sekarang, atau masa depan. 
Dampak sosial disaring sebagai bagian dari proses penyaringan lingkungan jika 
hal tersebut terpicu. Namun, ruang lingkup penapisan yang diperlukan dalam studi 
kelayakan untuk proyek yang melibatkan pemukiman kembali tidak secara 
sukarea terbatas. Tidak ada persyaratan eksplisit untuk melakukan penapisan dan 
penilaian dampak ketika pengadaan tanah melibatkan hak pemilikan, pembelian 
lahan atau pembatasan penggunaan lahan, ketimbang perolehan lahan secara 
langsung. 

(ii) Prinsip kebijakan 2. Memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dan 
memastikan pertisipasi mereka dalam konsultasi, mendukung institusi sosial dan 
budaya orang-orang yang dipindahkan dan masyarakat tuan rumah; dan 
melaksanakan tahap persiapan sosial apabila dampak dan risiko pemukiman 
kembali sangat rumit dan sensitive. CSS PLN hampir semuanya setara dengan 
prinsip ini melalui persyaratan tentang konsultasi bermakna dengan orang-orang 
yang terkena dampak dan ketersediaan mekanisme penanganan keluhan . CSS 



 

 

PLN memiliki ketentuan terkait perlindungan sosial dan hak asasi manusia yang 
berlaku  pada beberapa namun tidak semua kelompok rentan seperti yang 
disyaratkan dalam SPS ADB; mereka yang tidak memiliki tanah atau hak atas 
tanah yang diakui secara hukum tidak termasuk di dalamnya. Tidak ada 
persyaratan yang bersifat eksplisit untuk mendukung institusi sosial dan budaya 
dari orang-orang yang dipindahkan dan masyarakat tempat penerimaan orang 
yang direlokasikan. Tidak ada kewajiban untuk mengidentifikasi proyek dengan 
dampak dan risiko pemukiman kembali yang sangat kompleks dan sensitif dan 
yang  mewajibkan  persiapan sosial untuk proyek-proyek semacam itu. 

(iii) Prinsip kebijakan 3. Menyediakan ganti kerugian, mengganti aset, dan 
memulihkan atau memperbaiki penghidupan. CSS PLN menetapkan ganti 
kerugian setara biaya penggantian untuk semua aset terkena dampak dan 
membentuk mekanisme yang lain untuk melakukannya. CSS PLN memberikan/ 
memungkinkan bentuk ganti kerugian lain yang tidak ditetapkan dalam UU selama 
hal tersebut disetujui oleh kedua belah pihak, namun CSS PLN tidak memiliki 
persyaratan untuk memastikan agar semua kerugian diberikan ganti kerugian 
untuk bidang tanah yang luasnya 5 hektar atau kurang. 

(iv) Prinsip Kebijakan 4. 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. CSS PLN 
menyediakan bantuan untuk orang-orang yang dipindahkan secara fisik dan 
ekonomi, termasuk tanah relokasi dan perumahan yang lebih baik, serta 
infrastruktur sipil dan layanan masyarakat. CSS PLN tidak menyediakan akses 
yang sebanding untuk kesempatan kerja dan produksi, integrasi orang-orang yang 
dimukimkan kembali ke masyarakat tempatan, memperluas manfaat proyek 
kepada masyarakat tempatan, dan tidak ada ketentuan untuk fasilitas kredit, 
pelatihan, atau peluang kerja. 

(v) Prinsip Kebijakan 5. Meningkatkan standar hidup penduduk miskin yang 
dipindahkan pada  setidaknya standar minimum nasional; di daerah pedesaan, 
memberi mereka akses legal dan terjangkau ke tanah dan sumber daya; dan di 
daerah perkotaan memberi mereka sumber penghasilan dan akses yang 
terjangkau ke perumahan yang layak. CSS PLN tidak mewajibkan peningkatan 
standar hidup kelompok-kelompok rentan yang dipindahkan dalam kasus-kasus 
pemukiman kembali tidak secara sukarela. Tidak ada ketentuan khusus yang 
mengharuskan pemberian akses orang-orang yang dimukimkan di daerah 
pedesaan ke sumber daya, dan tidak ada ketentuan yang menjamin sumber 
pendapatan yang sesuai dan legal serta akses yang terjangkau ke perumahan 
yang layak bagi orang-orang yang secara tidak sukarela dimukimkan kembali di 
daerah perkotaan. 

(vi) Prinsip Kebijakan 6. Menyusun prosedur secara transparan, konsisten, dan adil 
jika pengadaan tanah dilakukan melalui penyelesaian yang dinegosiasikan. CSS 
PLN setara dalam tingkat ganti kerugian didasarkan pada harga  pasar untuk aset 
yang terkena dampak yang diberikan ketika penyelesaian yang dinegosiasikan 
dilakukan. CSS PLN tidak memiliki prosedur yang eksplisit tentang pengadaan 
tanah yang  dinegosiasikan (jual beli) untuk bidang tanah lima hektar dan kurang. 

(vii) Prinsip Kebijakan 7. Memastikan orang-orang yang dipindahkan yang tidak 
memiliki hak atas tanah atau hak yang dapat diakui secara hukum berhak 
mendapatkan bantuan pemukiman kembali dan ganti kerugian atas hilangnya aset 
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non-lahan. CSS PLN secara luas setara dengan prinsip kebijakan ini karena ganti 
kerugian sesuai  biaya penggantian diberikan kepada norang-orang yang tak 
memiliki sertifikat atas tanah untuk aset mereka yang terkena dampak. CSS PLN 
mewajibkan orang yang tak memiliki hak atas tanah untuk memberikan bukti 
tertulis untuk membuktikan kelayakan mereka. SPS ADB tidak membebani 
pembuktian pada pengguna lahan dan struktur yang tidak resmi / atau yang tak 
memiliki hak atas tanah. SPS mewajibkan prosedur penapisan/penyaringan untuk 
mengidentifikasi keberadaan orang-orang yang dipindahkan yang tak memiliki hak 
atas tanah, kemudian menyusun keberhakan mereka atas ganti kerugian. CSS 
PLN tidak menyediakan bantuan pemukiman kembali dang anti kerugian untuk 
semua orang yang dipindahkan yang tak memiliki hak atas tanah.  CSS PLN tidak 
mencakup pengguna lahan yang tak memiliki hak atas tanah dalam hal 
pembatasan hak easement, pemindahan orang-orang yang menduduki tanah 
Negara, dan pada pembelian lahan secara langsung. Terkait Proyek Strategis 
Nasional, termasuk proyek ketenagalistrikan, ganti kerugian  untuk rumah tangga 
yang berhak yang memiliki klain yang dikenali secara hukum, tidak sebanding 
dengan yang disyaratkan dalam SPS, yaitu, penerapan ganti kerugian setara 
penggantian penuh tidak termasuk di dalamnya 

(viii) Prinsip kebijakan 8. Menyiapkan  rencana pemukiman kembali dengan 
menguraikan strategi pemulihan pendapatan dan mata pencaharian. CSS PLN 
mensyaratkan persiapan rencana pengadaan tanah, dan prinsip ini setara dengan 
persyaratan SPS dalam banyak aspek. Namun demikian, CSS PLN tidak 
mewajibkan strategi pemulihan pendapatan dan mata pencaharian sebagai 
bagian dari rencana pemukiman kembali. 

(ix) Prinsip kebijaksan 9. Mengungkapkan rencana pemukiman kemblai seblum 
melakukan appraisal proyek dan mengungkapkan rencana pemukiman kembali 
final dan pemutakhirannya. CSS PLN setara dengan prinsip kebijakan ini sejauh 
mana CSS PLN mewajibkan pemberitahuan dan pengungkapan tentang informasi 
tertentu sepanjang proses pengadaan tanah. Namun, sebuah pengadaan tanah 
dalam bentuk dokumen ada hanya pada tahap studi kelayakan dan perencanaan; 
CSS PLN tidak berisi persyaratan-persyaratan untuk mengungkapkan draft 
rencana pemukiman kembali sebagai dokumen yang komprehensif/ lengkap. 
Tidak ada persyaratan untuk mengungkapkan rencana final pada orang-orang 
yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lain, dan tidak ada 
persyaratan untuk mengungkapkan kembali rencana pengadaan tanah yang telah 
direvisi kepada orang-orang yang terkena dampak dan para pemangku 
kepentingan lain.  

(x) Prinsip Kebijakan 10. Mempertimbangkan pelaksanaan pemukiman kembali 
sebagi sebuah proyek yang berdiri sendiri jika proyek mengakibatkan dampak 
pemukiman kembali yang penting. CSS PLN tentang pengadaan tanah tidak 
mewajibkan pertimbangan untuk melakukan pemukiman kembali tidak secara 
sukarela sebagai sebuah operasi yang berdiri sendiri jika sebuah proyek 
mengakibatkan dampak pemukiman kembali tidak secara sukarela yang penting. 

(xi) Prinsip Kebijakan 11. Membayar ganti kerugian dan memberi keberhakan 
pemukiman kembali lainnya sebelum pemindahan fisik atau ekonomi dan 
melaksanakan rencana pemukiman kembali di bawah pengawasan ketat selama 
pelaksanaan proyek. CSS PLN setara dengan prinsip kebijakan karena 
menerapkan rencana pemukiman kembali di bawah pengawasan ketat sepanjang 
seluruh atahapan proyek. Ada ketidaksesuaian  internal dalam CSS PLN 
sehubungan dengan pembayaran ganti kerugian sebelum pemindahan. Undang-
undang mewajibkan pembayaran sebelum perpindahan, sementara peraturan 



 

 

pelaksanaannya dan peraturan internal PLN menetapkan bahwa ketika ganti 
kerugian berbentuk  penggantian lahan dan pemukiman kembali, pihak yang 
berhak harus melepaskan hak atas tanah sebelum ganti kerugian disediakan. 
Pembayaran ganti kerugian sebelum pemindahan fisik dan ekonomi dalam 
keadaan darurat (perang, bencana alam, eskalasi konflik sosial, dan epidemi) juga 
tidak disyaratkan,  dimana konstruksi dapat dimulai segera setelah pihak yang 
berhak diberi pemberitahuan tentang lokasi pembangunan. Selain itu, dalam 
relokasi fisik dan pertukaran lahan, pihak-pihak yang terkena dampak mungkin 
tidak diberi jaminan penggantian lahan disediakan tepat waktu sebelum 
dipindahkan. 

(xii) Prinsip kebijakan 12.  Memantau dan Mengkaji Hasil Pemukiman Kembali. CSS 
PLN setara dengan prinsip kebijakan ini dalam hal mengungkapkan laporan 
pemantauan. Namun CSS PLN tidak mewajibkan pemantauan dampak 
pengadaan tanah/ pemukiman kembali tidak secara sukarela  pada standar 
penghidupan dan kehidupan orang-orang yang dipindahkan, dan tidak juga 
menangani tentang apakah tujuan rencana pemukiman kembali  telah tercapai 
atau tidak.  

 

 
 
21. Temuan. CSS PLN setara dengan aspek Prinsip Kebijakan 1 yang mewajibkan 
penetapan ruang lingkup perencanaan pemukiman kembali melalui survei dan / atau sensus, 
termasukanalisis gender. Hal ini diwajibkan juga bahkan bagi orang yang telah menempati dan 
mengosongkan tanah atau menggunakan tanah yang dimiliki oleh instansi yang membutuhkan 
tanah. Studi kelayakan yaang mendahului persiapan rencana pengadaan tanah harus mencakup 
survei sosio-ekonomi, analisis dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul akibat 
pengadaan tanah dan konstruksi, studi tentang karakteristik budaya, politik, keamanan, atau 
agama masyarakat yang berpotensi terkena dampak, juga harus mencakup analisis lokasi, 
analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi daerah dan masyarakat, serta perkiraan nilai 
tanah yang akan dibebaskan. Pengarusutamaan gender diwajibkan untuk semua proyek 
pembangunan nasional sejak tahun 2000. 
 
22. Kesenjangan: CSS PLN dalam hak  penyaringan proyek untuk kajian dampak lingkungan 
tidak memiliki persyaratan untuk dampak pemukiman kembali tidak secara sukarela. CSS PLN 
mewajibkan penyaringan di tahap studi kelayakan dan tahap perencanaan proyek, namun ruang 
lingkup penyaringannya tidak meliputi  semua jenis dampak pemukiman kembali. 
 
23.  Tindakan untuk menutup kesenjangan: Mengadopsi peraturan yang spesifik-instansi 
atau mengupayakan penerbitan sebuah instrumen yang akan mewajibkan seluruh divisi PLN 
untuk mematuhi  hal berikut: Menyaring semua proyek usulan PLN secara dini untuk 
mengidentifikasi dampak pemukiman kembali di masa lalu, sekarang dan masa yang akan 
datang, termasuk pembatasan easement right dan penggunaan tanah.  

 
 

Prinsip kebijakan 1: 
Menyaring proyek sejak awal untuk mengidentifikasi dampak dan risiko terjadinya pemukiman 
kembali tidak dengan sukarela di masa lalu, saat ini dan di masa mendatang.  Menentukan 
cakupan perencanaan pemukiman kembali melalui satu survei dan/atau sensus tentang orang-
orang yang tergusur, termasuk analisis gender, terutama yang berkaitan dengan dampak dan risiko 
pemukiman kembali. 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. hal. 17. 
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Prinsip kebijakan 2 
 
Melakukan konsultasi yang bermakna dengan penduduk yang terkena dampak, masyarakat 
tempatan, dan lembaga-lembaga nonpemerintah yang mempunyai kepedulian.  Memberitahukan 
kepada orang-orang yang harus dipindahkan akan hak-hak mereka serta pilihan-pilihan untuk 
pemukiman kembali. Memastikan agar mereka berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, 
dan pemantauan serta evaluasi program-program pemukiman kembali. Memberi perhatian khusus 
pada kebutuhan kelompok-kelompok rentan, khususnya mereka yang hidup di bawah garis 
kemiskinan, penduduk yang tidak memiliki tanah, kaum lanjut usia, perempuan dan anak-anak, 
dan masyarakat adat, dan mereka yang tidak punya kepemilikan sah terhadap tanah, dan 
memastikan peran serta mereka dalam konsultasi. Membuat satu mekanisme penanganan 
keluhan untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian terhadap kekhawatiran penduduk yang 
terkena dampak. Membantu lembaga-lembaga sosial dan budaya dari orang-orang yang 
dipindahkan dan masyarakat tempatan mereka. Apabila muncul dampak yang sangat kompleks 
dan peka akibat pemukiman kembali tidak dengan sukarela, keputusan-keputusan dalam 
pemberian ganti rugi dan pemukiman kembali harus didahului oleh satu tahap persiapan sosial. 
 
Sumber: ADB. 2009. Safeguard Policy Statement. hal. 17. 

 
24. Temuan. CSS PLN setara dengan hampir semua elemen prinsip kebijakan 2. UU NO 
23/2014 tentang Pemerintah Daerah secara umum mensyaratkan pemerintah daerah untuk 
mendorong keikutsertaan kelompok  masyarakat dan organisasi-organisasi daerah, 
mengembangkan institusionalisasi dan mekanisme pengambilan keputusan.  UU No 2/202, dan 
peraturan pelaksanaanya serta peraturan internal PLN mewajibkan konsultasi dalam penyusunan 
rencana pembangunan dan rencana pengadaan tanah. UU No. 2/2012 dan peraturan PLN tidak 
mewajibkan secara eksplisit keikutsertaan lembaga LSM dalam konsultasi publik, namun UU 
tersebut menetapkan bahwa konsultasi publik harus mengikutsertakan pihak-pihak yang berhak 
dan masyarakat yang terkena dampak, yang didefiniskan sebagai masyarakat yang secara 
langsung berada di lokasi tanah yang akan dibebaskan. CSS PLN menetapkan  bahwa semua 
orang yang dipindahkan harus diberitahu tentang keberhakan mereka dan opsi-opsi pemukiman 
kembali yang tersedia. Pada tahap pelaksanaan, Peraturan Presiden No  71/2012 mewajibkan 
Unit Pelaksana Pengadaan tanah untuk mengatur forum musyawarah  untuk menetapkan bentuk 
ganti kerugian yang akan disediakan. UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksananya dan peraturan-
peraturan terkait lainnya mewajibkan keikutsertaan orang-orang yang dipindahkan di seluruh 
tahapan pemukiman kembali. CSS PLN juga mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan di 
tahap persiapan dan pelaksanaan proses pengadaan tanah. 
 
25. Kesenjangan. CSS PLN pada umumnya menetapkan bahwa orang yang kurang 
beruntung harus memiliki perlindungan yang lebih besar tetapi definisi dan daftar undang-undang 
anggota kelompok rentan tidak termasuk orang tanpa lahan dan orang yang tidak memiliki hak 
atas tanah; SPS menyatakan bahwa orang-orang tersebut juga berhak mendapat perhatian dan 
bantuan khusus jika mereka dimukimkan kembali secara tidak sukarela. CSS PLN mewajibkan 
studi dampak sosial dan undang-undang dan peraturan lainnya mengatur untuk menghindari 
konflik sosial secara umum, tetapi tidak ada persyaratan eksplisit untuk mendukung institusi 
sosial dan budaya dari orang-orang yang dipindahkan maupun masyarakat tuan rumah mereka. 
Tidak ada persyaratan untuk mengidentifikasi proyek-proyek dengan dampak dan risiko 
pemukiman kembali tidak secara sukarela yang sangat kompleks dan sensitif dan membutuhkan 
tahap persiapan sosial untuk proyek-proyek tersebut. 

 
26.    Tindakan untuk Menutup Kesenjangan. Mengadopsi peraturan yang spesifik-instansi 
atau mengupayakan penerbitan sebuah instrumen yang akan mewajibkan seluruh divisi PLN 



 

 

untuk mematuhi  hal berikut: memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kelompok rentan 
ketika pengadaan tanah berdampak pada kelompok masyarakat yang rentan, terutama mereka 
yang berada di bawah garis kemiskinan, yang tidak memiliki tanah, orang tua, perempuan dan 
anak-anak, masyarakat adat, dan mereka yang tidak memiliki hak hukum atas tanah, dan 
memastikan partisipasi mereka dalam konsultasi; (ii) memberikan dukungan untuk institusi sosial 
dan budaya dari orang-orang yang dipindahkan dan masyarakat tuan rumah mereka; dan (iii) 
melaksanakan tahap persiapan sosial di mana dampak dan risiko pemukiman kembali secara 
tidak sukarela sangat rumit dan sensitif. 
 

Prinsip Kebijakan 3  
Meningkatkan, atau paling tidak memulihkan, penghidupan orang-orang yang dipindahkan melalui 
(i) strategi pemukiman kembali sedapat mungkin berbasis lahan jika mata pencaharian orang-
orang yang terkena dampak berbasis lahan atau memberikan ganti rugi uang tunai sesuai dengan 
nilai penggantian jika kehilangan tanah tidak mengurangi penghidupan mereka. Meningkatkan, 
atau paling tidak memulihkan, penghidupan orang-orang yang dipindahkan melalui  memberikan 
ganti rugi dengan segera atas aset dengan akses atas aset yang bernilai setara atau lebih tinggi.  
Meningkatkan, atau paling tidak memulihkan, penghidupan orang-orang yang dipindahkan melalui 
penggantian dengan segera  secara penuh untuk aset-aset yang tidak bisa dipulihkan, dan 
Meningkatkan, atau paling tidak memulihkan, penghidupan orang-orang yang dipindahkan melalui 
tambahan penghasilan dan layanan melalui skema pembagian manfaat jika memungkinkan. 
 
Sumber Source: ADB. 2009. Safeguard Policy Statement. Hal  17. 

 
 
27. Temuan. CSS PLN setara dengan hampir semua Prinsip kebijakan 3. Undang-undang 
Negara menetapkan ganti kerugian berupa tanah pengganti, uang tunai sebagai pengganti nilai 
tanah, dan memberikan ganti rugi atas kehilangan aset-aset lain setara biaya penggantian, 
namun ganti kerugian ini tidak berlaku untuk semua bidang tanah yang luasnya kurang dari 5 
hektar. Sebuah peraturan PLN mengatur  pengadaan tanah yang luasnya kurang dari 5 hektar 
dan menyediakan ganti kerugian atas tanah namun tidak mewajibkan ganti kerugian atas 
kehilangan aset lain seperti yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Negara. 
Peraturan PLN juga menetapkan hal terkait pemulihan penghidupan melalui skema pembagian 
penghasilan dan manfaat. 
 
28. Kesenjangan. Cakupan ganti kerugian untuk pengadaan tanah di bawah peraturan 
internal PLN tidak selaras dengan cakupan yang ditetapkan dalam CSS PLN. Ganti kerugian 
menurut peraturan PLN tahun 2016 hanya mengkover tanah, bangunan, tanaman dan/ atau 
benda-benda yang berada di tanah. Peraturan tersebut  tidak mencakup kerugian-kerugian lain 
yang tak dapat dinilai.  
 
29. Tindakan untuk menutup Kesenjangan. Mengadopsi peraturan yang spesifik-instansi 
atau mengupayakan penerbitan sebuah instrumen yang akan mewajibkan seluruh divisi PLN 
untuk mematuhi  hal berikut: Meningkatkan atau setidaknya memulihkan, penghidupan warga 
yang dipindahkan melalui strategi pemukiman kembali berbasis lahan jika penghidupan yang 
terkena dampak adalah berbasis lahan jika memungkinkan, atau memberi ganti kerugian tunai  
setara nilai penggantian di mana kehilangan tanah tersebut tidak melemahkan penghidupan. 

 
Prinsip Kebijakan 4. 
Memberikan bantuan yang diperlukan kepada penduduk yang dipindahkan secara fisik dan 
ekonomi, jika ada relokasi, menyediakan tanah relokasi, perumahan yang lebih baik di lokasi 
pemukiman kembali dengan akses terhadap pekerjaan dan peluang produksi yang sebanding, 
integrasi penduduk yang dimukimkan kembali secara ekonomi dan sosial ke dalam masyarakat 
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tempatan. Memberikan bantuan yang diperlukan kepada penduduk yang dipindahkan secara 
fisik dan ekonomi bantuan transisional dan bantuan pembangunan, seperti misalnya 
pengembangan lahan, fasilitas kredit, pelatihan, atau peluang pekerjaan; dan (iii) Memberikan 
bantuan yang diperlukan kepada penduduk yang dipindahkan secara fisik dan ekonomi 
prasarana untuk warga dan layanan masyarakat, sesuai kebutuhan 
 
Sumber:  Source: ADB. 2009. Safeguard Policy Statement. hal. 17. 

 
30. Temuan. CSS PLN setara dengan elemen prinsip kebijakan 4 yang mensyaratkan untuk 
menyediakan infrastruktur sipil dan layanan masyarakat bagi orang-orang yang dipindahkan. 
 
31. Kesenjangan. UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya tidak memiliki ketentuan 
yang jelas yang mewajibkan penyediaan akses yang setara kepada lapangan pekerjaan, dan 
kegiatan produksi, integrasi orang-orang yang dimukimkan kembali kepada masyarakat 
tempatan, atau memperluas manfaat proyek kepada masyarakat tempatan jika pengadaan tanah 
dilakukan untuk kepentingan umum. UU No. 2/2102 mewajibkan untuk menunjang orang-orang 
yang dipindahkan dengan biaya penggantian lokasi namun tidak ada persyaratan langsung untuk 
memberikan bantuan pengembangan jenis lain seperti fasilitas kredit, pelatihan, atau 
kesempatan kerja jika pengadaan tanah untuk kepentingan umun pengakibatkan pemukiman 
kembali. Warga yang dipindahkan yang tergolong berpendapatan rendah dapat menerima 
bantuan menurut UU. No. 1/2011. 
 
32. Tindakan untuk Menutup Kesenjangan.  Mengadopsi keputusan khusus instansi atau 
menyebabkan penerbitan instrumen yang secara efektif akan mengharuskan semua divisi PLN 
yang relevan untuk mematuhi hal-hal berikut: (i) menyediakan bantuan yang dibutuhkan secara 
fisik dan ekonomi, termasuk, jika ada relokasi, kepemilikan tanah yang dijamin di pemukiman 
kembali, perumahan yang lebih baik di lokasi pemukiman kembali dengan akses yang sebanding 
ke lapangan kerja dan peluang produksi; (ii) mengintegrasikan orang-orang yang dimukimkan 
kembali secara ekonomi dan sosial ke dalam masyarakat tempatan rumah mereka, dan 
memperluas manfaat proyek bagi masyarakat tempatan; dan (iii) menyediakan secara fisik bagi 
orang-orang yang dipindahkan secara ekonomi,  tunjangan transisi dan bantuan pengembangan, 
seperti pengembangan lahan, fasilitas kredit, pelatihan, atau kesempatan kerja. 

 
Prinsip Kebijakan 5.  
 
Meningkatkan standar-standar hidup penduduk miskin yang dipindahkan dan kelompok-
kelompok rentan lainnya, termasuk perempuan, paling tidak hingga memenuhi standar-standar 
minimum di tingkat nasional.  Di kawasan pedesaan, menyediakan akses yang sah dan 
terjangkau terhadap lahan dan sumber daya, Di kawasan perkotaan memberikan sumber-sumber 
penghasilan dan akses yang sah dan terjangkau terhadap perumahan yang memadai. 
 
Sumber: ADB. 2009. Safeguard Policy Statement. hal. 17. 

 
33.  Temuan. CSS PLN setara sebagian dengan prinsip kebijakan 5, UU No 2/2012 
menetapkan pemberian ganti kerugian yang layak bagi pihak-pihak yang berhak, namun baik UU 
tersebut maupun peraturan pelaksanaannya secara eksplisit mewajibkan untuk meningkatkan 
penghidupan kelompok rentan  yang dipindahkan jika terjadi pemukiman kembali. UU No. 
11/2009 tentang kesejahteraan sosial memberi prioritas kepada orang-orang yang berada di 
tingkat kehidupan yang lebih rendah dari standar minimum nasional dan tidak juga menetapkan 
tentang isu-isu akses kepada lahan, sumber daya, maupun perumahan.  
 



 

 

34. Kesenjangan. UU No. 2/2012 menetapkan prinisp-prinsip bahwa pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum dapat memberikan nilai tambah namun baik UU tersebut maupun peraturan 
pelaksanaannya tidak mewajibkan perbaikan tingkat penghidupan kelompok rentan yang 
dipindahkan jika terjadi pemukiman kembali tidak secara sukarela. UU No. 39/1999 menetapkan 
bahwa kelompok rentan pada umumnya berhak mendapat perlindungan hak asasi manusia yang 
lebih besar dan perlindungan atas kebutuhan dasarnya namun tidak mewajibkan untuk 
meningkatkan tingkat penghidupannya.  Peraturan Direksi PLN No. 366/2007 menerangkan 
bahwa PLN memiliki program pengembangan masyarakat yang menunjang kegiatan-kegiatan 
untuk meningkatkan akses masyarakat kepada pencapaian kualitas hidup sosial, ekonomi yang 
lebih baik dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan, namun program 
tersebut tidak bersifat wajib dan tidak berlaku untuk semua proyek denga dampak pemukiman 
kembali. UU. No. 1/2011. Dan UU No. 2/2012 serta PP No. 71/2012 memungkinkan penyediaan 
tanah bagi warga yang dipindahkan namun tak ada kewajiban khusus untuk menyediakan akses 
pada sumber daya kepada orang-orang yang dipindahkan di daerah pedesaan.  CSS PL memiliki 
prinisp tentang hak atas perumahan namun tidak ada ketentuan yang menjamin akses pada 
sumber pengahsilan yang layak. UU No/ 2/2012 menyatakan prinsip umum tentang 
kesejahteraan sosial namun tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menjamin sumber 
penghasilan dan akses legak dan terjangkau pada perumahan yang layak bagi orang-orang yang 
dipindahkan secara tidak sukarela di daerah perkotaan.  
 
35. Tindakan untuk menutup kesenjangan.  Mengadopsi keputusan khusus instansi atau 
menyebabkan penerbitan instrumen yang secara efektif akan mengharuskan semua divisi PLN 
yang relevan untuk mematuhi hal-hal berikut: (1) meningkatkan taraf hidup orang-orang miskin 
dan kelompok rentan yang dipindahkan, termasuk perempuan,  setidaknya ke standar minimum 
nasional. (ii) menyediakan bagi orang-orang yang dipindahkan di daerah pedesaan dengan akses 
legal dan terjangkau kepada tanah dan sumber daya; dan (iii) menyediakan bagi orang-orang 
yang dipindahkan di daerah perkotaan dengan sumber penghasilan dan akses yang legal dan 
terjangkau pada perumahan yang layak.  

 

 
 

36. Temuan. CSS PLN setara sebagian denga SPS tentang penyelesaian yang 
dinegosiasikan. 
 
37. Kesenjangan. CSS PLN mengatur penyelesaian yang dinegosiasikan memungkinkan 
pembelian langsung tanah seluas lima hektar atau kurang. Tidak ada prosedur dan persyaratan 
yang bersifat eksplisit tentang keterlibatan pemantauan pihak ketiga yang independen untuk 
mengkonfirmasi bahwa negosiasi dilakukan bebas dari tekanan, dan memiliki kekuatan tawar 
menawar yang seimbang dan adil.    
 
38. Tindakan untuk menutup kesenjangan. Melakukan amendemen  Keputusan Direksi 
No. 344/2016 atau mengadopsi peraturan yang spesifik-instansi atau mengupayakan penerbitan 
sebuah instrumen yang akan mewajibkan semua divisi PLN untuk mematuhi hal-hal berikut: (i) 
memastikan penyelesaian yang dinegosiasikan transparan, konsisten, dan adil jika pengadaan 

Prinsip Kebijakan 6: 
 
Menyusun prosedur-prosedur secara transparan, konsisten dan setara jika penyelesaian dalam 
pembebasan lahan dilakukan melalui perundingan untuk memastikan bahwa mereka yang 
terlibat dalam upaya mencapai penyelesaian lewat perundingan akan tetap mempunyai 
penghasilan dan status penghidupan yang sama atau lebih baik 
 

Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. p. 17. 
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tanah dilakukan melalui penyelesaian yang dinegosiasikan; dan (ii) memastikan keterlibatan 
monitor pihak ketiga yang independen untuk mengkonfirmasi pembelian proses bebas dari 
paksaan, memiliki keseimbangan kekuatan tawar dan adil. 
 

 
 

39. Temuan. CSS PLN untuk pengadaan tanah secara parsial setara dengan SPS pada isu 
memastikan bahwa orang-orang yang dipindahkan tanpa hak atas tanah atau hak yang dapat 
dikenali atas tanah berhak mendapatkan bantuan pemukiman kembali. 
 
40. Kesenjangan. UU No. 2/2012 dan Peraturan No. 71/2012 berlaku untuk kasus-kasus 
pengadaan tanah demi pembangunan untuk kepentingan publik. Undang-undang memberikan 
ganti kerugian kepada pengguna yang tidak berhak untuk struktur yang terkena dampak dan aset 
lainnya yang melekat pada tanah, dan Peraturan mengatur jenis-jenis bukti yang harus 
disediakan untuk membuktikan penggunaan struktur dan aset. persyaratan pembuktian tersebut 
dapat mengecualikan pengguna tanah yang tidak resmi / tanpa hak tanah jika mereka tidak dapat 
memperlihatkan dokumen yang dibutuhkan. SPS ADB tidak membebani pengguna tanah dan 
struktur dengan pembuktian secara informal / tidak tertulis. Sebaliknya, prosedur penyaringan 
digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan orang-orang yang tidakmemiliki hak atas tanah 
yang dipindahkan dan, dengan demikian, menetapkan kelayakan mereka untuk ganti kerugian. 
UU No. 2/2012 dan Peraturan No. 71/2012 hanya berlaku untuk pengadaan tanah demi 
pembangunan untuk kepentingan umum. Jika tanah yang dibutuhkan untuk mengembangkan 
proyek demi kepentingan umum sudah dimiliki oleh lembaga dan ditempati secara ilegal / 
dikendalikan oleh pihak lain, UU No. 2/2012 tidak berlaku. UU No. 2/2012 tidak mencakup 
pengguna tanpa hak atas tanah dalam kasus pembatasan atau hak hak guna, merelokasi orang 
yang menduduki tanah milik negara, dan dalam pembelian tanah secara langsung. UU No. 
2/2012 juga tidak mencakup bantuan pemukiman kembali bagi mereka yang tidak memiliki tanah. 
Dalam hal lembaga yang membutuhkan tanah harus memindahkan orang yang telah menempati 
tanah yang dimiliki oleh lembaga, Peraturan Presiden Nomor 56/2017 menetapkan kriteria 
kelayakan ganti kerugian untuk rumah tangga yang menmiliki klaim atas tanah yang dikenali 
secara hukum yang terkena dampak NSP. Namun, bantuan-bantuan yang disediakan 
berdasarkan Peraturan No. 56/2017 tidak sepenuhnya sepadan dengan persyaratan SPS (mis., 
penerapan biaya penggantian penuh untuk struktur tidak termasuk). Peraturan Presiden No. 
56/2017 hanya berlaku untuk orang yang terkena dampak NSP dan peraturan tidak mewajibkan 
untuk mengidentifikasi kerugian ekonomi dan fisik termasuk hilangnya struktur, tanaman, 
penghasilan usaha, pekerjaan, dan mata pencaharian. 
 
41. Tindakan untuk menutup kesenjangan. Mengadopsi peraturan yang spesifik-instansi 
atau mengupayakan penerbitan sebuah instrumen yang akan mewajibkan semua divisi PLN 
untuk mematuhi hal-hal berikut: i) memastikan agar negosiasi bersifat transparan,konsisten dan 
adil jika pengadaan tanah dilakukan melalui penyelesaian yang dinegosiasikan. Dan (ii) 
memastikan adanya  pemantauan pihak ketiga yang independen untuk memastikan bahwa 
negosiasi dilakukan bebas dari tekanan, dan memiliki keseimbangan kekuatan tawar dan adil.   
 

Prinsip Kebijakan 7: 
 
Memastikan bahwa penduduk yang dipindahkan yang tidak punya sertifikat hak milik atas lahan 
atau hak-hak atas lahan yang diakui secara hukum mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan 
pemukiman kembali dan ganti rugi atas hilangnya aset non-lahan. 

 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya prlindungan. Manila. p. 17. 



 

 

 
 
42. Temuan. CSS PLN untuk pengadaan tanah setara dengan persyaratan SPS untuk 
perencanaan pemukiman kembali dalam banyak hal. CSS PLN mensyaratkan rencana 
pemukiman kembali yang menguraikan hak-hak orang-orang yang dipindahkan, pengaturan 
kelembagaan untuk pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan yang terikat waktu, kerangka kerja 
pemantauan serta  pelaporan dan anggaran. 
 
43. Kesenjangan. UU No. 2/2012 menetapkan daftar persyaratan terperinci tentang rencana 
pengadaan tanah tetapi  baik undang-undang ini  maupun peraturan pelaksanaannya tidak 
mewajibkan strategi pemulihan pendapatan dan mata pencaharian menjadi bagian dari rencana 
pengadanaan tanah. 
 
44. Tindakan untuk Menutup Kesenjangan. Mengadopsi peraturan yang spesifik-instansi 
atau mengupayakan penerbitan sebuah instrumen yang akan mewajibkan semua divisi PLN 
untuk mematuhi hal-hal berikut: Menyiapkan rencana pemukiman kembali yang menguraikan 
strategi pemulihan pendapatan dan mata pencaharian. 
 

   
 
 
45. Temuan. CSS PLN untuk pengadaan tanah sebagian setara dengan SPS mengenai isu 
pengungkapan draft dan rencana pemukiman kembali akhir. 
 
46. Kesenjangan. CSS PLN mensyaratkan pemberitahuan dan pengungkapan informasi di 
sepanjang proses pengadaan tetapi tidak ada persyaratan untuk mengungkapkan draft rencana 
pengadaan tanah sebagai dokumen tunggal yang berdiri sendiri. Tidak ada persyaratan untuk 
mengungkapkan hasil konsultasi. Tidak ada persyaratan untuk mengungkapkan rencana 
pengadaan tanah final atau untuk memasukkan informasi yang dimutakhirkan dan 
mengungkapkan kembali rencana pengadaan tanah  yang telah direvisi kepada orang-orang 
yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya. 

 
47. Tindakan untuk Menutup Kesenjangan. Mengadopsi peraturan yang spesifik-instansi atau 
mengupayakan penerbitan sebuah instrumen yang akan mewajibkan semua divisi PLN untuk 
mematuhi hal-hal berikut: (i) mengungkapkan rancangan rencana pemukiman kembali termasuk 

Prinsip Kebijakan 8: 
 
Menyusun satu rencana pemukiman kembali yang merinci hak penduduk yang dipindahkan, 
strategi untuk memulihkan penghasilan dan penghidupan, pengaturan kelembagaan, 
kerangka kerja pemantauan dan pelaporan, anggaran dan jadwal pelaksanaan yang terikat 
waktu. 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya prlindungan. Manila. p. 17. 

Prinsip kebijakan 9 
 
Mengungkapkan satu draft rencana pemukiman kembali, termasuk dokumentasi proses 
konsultasi secara tepat waktu, sebelum dilakukan penilaian proyek, di tempat yang dapat 
dijangkau dan dalam bentuk dan bahasa (bahasa-bahasa) yang bisa dipahami penduduk 
yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya. Mengungkapkan rencana 
akhir pemukiman kembali dan pembaharuannya kepada penduduk yang terkena dampak 
dan para pemangku kepentingan lainnya 
  
Source: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. p. 17. 
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dokumentasi proses konsultasi dengan tepat waktu sebelum apraisal proyek. Rencana 
pemukiman kembali harus diungkapkan di tempat yang dapat diakses dan dalam bentuk dan 
bahasa yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang terkena dampak dan pemangku 
kepentingan lainnya; dan (ii) mengungkapkan rencana pemukiman kembali final dan 
pemutakhirannya kepada orang-orang yang terkena dampak dan pemangku kepentingan 
lainnya. 
 

 
 
48. Temuan. CSS PLN untuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali tidak secara 
sukarela setara dengan sebagian besar aspek dari Prinsip Kebijakan 10. CSS PLN mewajibkan 
pelaksanaan pemukiman kembali tidak secara sukarela merupakan bagian dari proyek 
pembangunan dan mensyaratkan untuk memasukkan biaya pemukiman kembali dalam 
keseluruhan biaya dan manfaat proyek. 
 
49. Kesenjangan. UU No. 2/2012 tidak mewajibkan pertimbangan untuk melaksanakan 
pemukiman kembali sebagai proyek operasional tersendiri jika proyek mengakibatkan dampak 
pemukiman kembali yang penitng. 

 
50. Tindakan untuk menutup kesenjangan. Mengadopsi peraturan yang spesifik-instansi 
atau mengupayakan penerbitan sebuah instrumen yang akan mewajibkan semua divisi PLN 
untuk mematuhi hal-hal berikut: mempertimbangkan untuk melaksanakan pemukiman kembali 
sebagai proyek yang berdiri sendiri dan mendokumentasikan mengapa hal tersebut dilakukan 
atau tidak dilakukan. 
 

 
 
51. Temuan. CSS PLN tentang pengadaan tanah setara dengan SPS sehubungan dengan 
rencana pemukiman kembali yang dilaksanakan di bawah pengawasan ketat sepanjang seluruh 
tahapan proyek. Badan Pertanahan Nasional bertugas memantau semua aspek pengadaan 
tanah dan hasilnya. CSS PLN melebihi SPS dalam satu hal. Peraturan No. 71/2012 dan No. 
5/2015 sebagaimana telah diubah, dan Keputusan Direksi PLN No. 344/2016 memungkinkan 
untuk membayar sebagian ganti kerugian sebelum ada keputusan akhir tentang jumlah total ganti 
kerugian yang harus dibayar ketika pihak yang berhak memiliki kebutuhan mendesak yang 
terdokumentasi seperti pengeluaran untuk perawatan medis atau pendidikan; ini adalah upaya 
perlindungan potensial bagi pihak-pihak yang berhak dimana tidak diwajibkan dalam SPS ADB. 

Prinsip Kebijaksanaan 10: 
 
Menyusun dan melakukan pemukiman kembali tidak secara sukarela sebagai bagian dari satu 
proyek atau program pembangunan. Memasukkan seluruh biaya pemukiman kembali dalam 
presentasi tentang biaya dan manfaat proyek. Untuk sebuah proyek yang memiliki dampak besar 
dalam pemukiman kembali tidak dengan sukarela, mempertimbangkan komponen pemukiman 
kembali tidak secara sukarela dilaksanakan sebagai satu operasi yang terpisah.  
 

 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan kebijakan upaya perlindungan. Manila. p. 17. 

Prinsip Kebijakan 11: 
 
Membayar ganti rugi dan menyediakan hal-hal lain yang menjadi hak penduduk dalam 
pemukiman kembali sebelum dilakukan pemindahan secara fisik dan ekonomi. Melaksanakan 
rencana pemukiman kembali dengan pengawasan yang ketat di seluruh pelaksanaan proyek 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. p. 17. 



 

 

52. Kesenjangan. UU No. 2/2012 menetapkan bahwa pihak yang berhak harus melepaskan 
hak atas tanah setelah ganti rugi diberikan. Namun, Peraturan No. 71/2012, Peraturan No. 5/2012 
sebagaimana telah diubah dan Keputusan Direksi PLN No. 104/2015 menetapkan bahwa ganti 
kerugian uang tunai akan diberikan dalam waktu tujuh hari. Berdasarkan peraturan, pihak yang 
memenuhi syarat harus melepaskan hak atas tanah ketika bentuk ganti kerugian telah disetujui, 
tetapi sebelum penggantian tanah yang sebenarnya telah diserahkan; tanah pengganti akan 
diberikan dalam waktu enam bulan. Dalam kasus pemukiman kembali, pihak yang berhak harus 
melepaskan hak atas tanah begitu ada kesepakatan tentang ganti kerugian dalam bentuk 
pemukiman kembali tetapi sebelum pembangunan pemukiman kembali selesai dan pemukiman 
kembali akan diberikan dalam waktu satu tahun sejak pelepasan hak. Standar Penilaian 
Indonesia 306 (SPI 306) mencakupkan  kompensasi untuk periode tunggu dihitung berdasarkan 
bunga bebas risiko atau bunga deposito bank pemerintah, dalam hal ada penundaan 
pembayaran kompensasi. Dalam keadaan darurat (bencana alam, perang, eskalasi konflik sosial, 
dan epidemi), konstruksi dapat dimulai segera setelah konfirmasi lokasi pembangunan yang 
diberitahukan pada pihak yang berhak. 
 
53. Tindakan untuk menutup kesenjangan. Mengadopsi peraturan yang spesifik-instansi 
atau mengupayakan penerbitan sebuah instrumen yang akan mewajibkan semua divisi PLN 
untuk mematuhi hal-hal berikut: membayar ganti kerugian dan menyediakan keberhakan 
pemukiman kembali lain sebelum pemindahan secara fisik dan ekonomi.   

 

 
 
54. Temuan. CSS PLN setara denga prinsip kebijakan 12 dalam hal mengungkapkan laporan 
pemantauan. Tidak ada persyaratan khusus untuk mengungkapkan laporan terkait dengan 
pemukiman kembali tidak secara sukarela, namun UU No 14/2008 tentang Pengungkapan 
Informasi Publik mewajibkan instansi-instansi untuk mengungkapkan informasi publik secara 
berkala. 
 
55. Kesenjangan: CSS PLN tidak mewajibkan pemantauan dampak pengadaan tanah/ 
pemukiman kembali pada penghidupan dan kehidupan orang-orang yang dipindahkan, tidak juga 
menangani apakah tujuan pemukiman kembali telah mencapai tujuan rencana pemukiman 
kembali.  
 
56. Tindakan untuk menutup kesenjangan. Merubah peraturan direksi No 344/2016 atau 
mengadopsi peraturan yang spesifik-instansi atau mengupayakan penerbitan sebuah instrumen 
yang akan mewajibkan semua divisi PLN untuk mematuhi hal-hal berikut:  (i) memantau dan 
menilai pemukiman hasil kembali termasuk memantau dampaknya pada standar hidup orang 
yang dipindahkan, dan apakah tujuan dari pengadaan tanah dan rencana pemukiman kembali 
telah dicapai.  Mempertimbangkan kondisi dasar dan hasil pemantauan pemukiman kembali; dan 
(ii) mengungkapkan laporan pemantauan di situs web PLN dan memastikan bahwa masyarakat 
yang terkena dampak dapat untuk mengakses salinan cetak laporan di UIP, UPP, atau Wilayah 
terdekat. 

Prinsip Kebijakan  12: 
 
Memantau dan menilai hasil-hasil dari pemukiman kembali, dampaknya terhadap standar-
standar hidup penduduk 
yang dipindahkan, dan apakah tujuan-tujuan rencana pemukiman kembali telah tercapai dengan 
mempertimbangkan kondisi awal (baseline) dan hasil dari pemantauan terhadap pemukiman 
kembali. Mengungkapkan hasil pemantauan.. 
 
SUmber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. p. 17. 



              19 
 

 

 
 

D.  Kesimpulan dan Rekomendasi  
 

57. CSS PLN tentang upaya perlindungan pemukiman kembali tidak secara sukarela, yang 
berpijak pada UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya dan dilengkapi dengan peraturan 
internal PLN, setara dalam banyak hal dengan SPS ADB. Namun, kajian ini mengidentifikasi 
kesenjangan yang telah disetujui oleh PLN untuk dipenuhi dengan berkomitmen pada 
pengembangan keputusan spesifik- instansi atau penerbitan instrumen yang secara efektif akan 
mewajibkan semua divisi PLN untuk mematuhi tindakan yang disebutkan.  
 
 
 



20 Annex 1  

 

MATRIKS PENGKAJIAN KESETARAAN UNTUK UPAYA PERLINDUNGAN PEMUKIMAN KEMBALI TIDAK SECARA SUKARELA 

 
(A) 
Pernyataan Upaya 
Perlindungan ADB  

(B) 
  Ketentuan Hukum Negara yang terkait11 

(C) 
Tingkat Kesetaraan 12 

(D) 
Tindakan untuk 
Menutup 
Kesenjangan yang 
disarankan 

Tujuan: Untuk menghindari sedapat mungkin pemukiman kembali tidak secara sukarela jika memungkinkan; untuk meminimalkan pemukiman kembali tidak secara sukarela 
dengan menjajaki alternatif proyek dan perancangan; untuk meningkatkan, atau setidaknya memulihkan, mata pencaharian semua orang yang dipindahkan secara riil seperti 
pada tingkat pra-proyek; dan untuk memperbaiki standar hidup kelompok pengungsi miskin dan kelompok rentan lainnya.rable groups. 

UU. No. 30/2009 Tentang Ketenagalistrikan 
 
(5) Dalam hal tanah yang merupakan perusahaan yang menyediakan tenaga listrik yang memiliki bagian-bagian tanah 
yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara, sebelum memulai kegiatan, pemegang izin 
usaha menyediakan tenaga listrik untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan-
peraturan di bidang pertanahan. 
(6) Dalam hal-hal yang bertanggung jawab atas tanah ulayat, keputusannya dilakukan berdasarkan undang-undang di 
bidang pertanahan dengan adat istiadat hukum adat lokal. 
 
UU NO. 2 / 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
Penjelasan Umum...  
Undang-undang pertanahan nasional mengakui dan menegakkan hak publik atas tanah dan benda-benda yang 
berkaitan dengan tanah, dan memberikan kekuasaan publik pada negara melalui kekuasaan untuk membuat peraturan, 
membuat kebijakan, mengelola, dan berolahraga serta membuat pengawasan sebagaimana dinyatakan dalam dasar-
dasar Pengadaan Tanah, sebagai berikut:  
3.  Pengadaan tanah harus dilakukan melalui perencanaan dengan melibatkan pengampu dan pemangku kepentingan. 
4.  Penyelenggaraan pengadaan tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan 
kepentingan umum 
5. Pengadaan Tanah.adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil. 
 
Dalam Undang-Undang ini :  
2. Pengadaan Tanah.adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil 
kepada pihak yang berhak. 
10. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. 
 
Pasal 2   
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas 
b. Keadilan 

Setara Sebagian 

 Undang-undang No. 
2/2012 menyatakan bahwa 
salah satu tujuan 
membebaskan tanah 
untuk kepentingan umum 
adalah untuk 
meningkatkan 
kesejahteraan dan 
kemakmuran rakyat, 
negara dan masyarakat 
sambil memastikan 
kepentingan hukum dari 
orang-orang yang 
dipindahkan yang berhak 
atas ganti kerugian. UU 
No. 2/2012 dan peraturan 
pelaksanaannya mengatur 
pemulihan mata 
pencaharian sebagian 
besar orang yang 
dipindahkan dengan 
memberikan tanah 
pengganti dan ganti 
kerugian tunai untuk aset 

PLN: 
Mengadopsi peraturan 
spesifik-instansi atau 
mengupayakan 
penerbitan suatu 
instrumen yang akan 
mewajibkan semua 
divisi PLN yang relevan 
untuk mematuhi hal-hal 
berikut:  
(i) menghindari 
pemukiman kembali 
tidak secara sukarela di 
mana mungkin dalam 
proyek-proyek usulan 
PL; (ii) DI mana 
pemukiman kembali 
tidak secara sukarela 
tak dapat dihindari, 
minimalkan pemukiman 
kembali  dengan 
menjajagi alternative-
alternatif proyek dan 
rancangan.Peningkatan 
penghidupan semua 
orang yang 
dipindahkan 
dibicarakan dalam 

                                                
11 Semua terjemahan bahasa Inggris adalah terjemahan tidak resmi. Teks asli Bahasa Indonesia adalah satu-satunya versi resmi dari semua instrumen hukum di Indonesia. 

Menurut UU No. 24/2009 tentang  Bendera, Bahasa dan Simbol Negara, dan Lagu Kebangsaan, Pasal 26 "Bahasa Indonesia akan digunakan dalam undang-undang". 
12 “Kesetaraan Penuh ”menunjukkan bahwa persyaratan hukum Anggota Negara Berkembang (DMC) selaras dengan Tujuan, Lingkup dan Pemicu Safeguard ADB, Prinsip 

Kebijakan atau Elemen Kunci, Oleh karenanya “Kesetaraan Sebagian” menunjukkan bahwa persyaratan hukum DMC adalah selaras sebagian dengan Tujuan, Lingkup dan 
Pemicu ADB, Prinsip Kebijakan atau Elemen Kunci ADB yang terkait; dan “Tidak Setara” menunjukkan bahwa tidak ada persyaratan hukum DMC yang dapat ditemukan yang 
sesuai dengan Tujuan, Lingkup dan Pemicu Upaya Perlindungan ADB, Prinsip Kebijakan atau Elemen Kunci tertentu.  
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Penjelasan: “Asas Keadilan” adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada Pihak yang Berhak 
dalam proses Pengadaan Tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk  dapat melangsungkan kehidupan 
yang lebih baik   
c. Kemanfaatan 
Penjelasan: “Asas Kemanfaatan” adalah hasil pengadaan tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi 
masyarakat, bangsa, dan Negara.    
f. Kesepakatan 
Penjelasan: “Asas Kesepakatan” adalah bahwa proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyrawarah antara para 
pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.  
h. Kesejahteraan 
Penjelasan: “Asas Kesejahteraan” adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dapat memberikan nilai 
tambah bagi kelangsungan kehidupan Pihak yang Berhak dan  masyarakat secara luas 
 
Pasal 3   
Pangadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan 
guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, Negara dan masyarakata dengan tetapmenjamin 
kepentingan hukum pihak yang berhak  
  
UU. No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Pasal 5  
(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan 
perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya 
 
UU. No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi,  Sosial dan 
Budaya 
menetapkan ketentuan terkait: 
Pasal 11   
Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan 
keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara 
Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti 
penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela 
 
UU. No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial 
Pasal 1  
2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan 
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar 
setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. 
Pasal 5 
(1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: 

lain yang hilang karena 
pemukiman kembali 
pemukiman kembali tidak 
secara sukarela. Lihat 
Prinsip Kebijakan 3. 
Indonesia telah 
meratifikasi Kovenan 
Internasional tentang Hak 
Ekonomi, Sosial dan 
Budaya dan karenanya 
mengakui hak untuk 
memperbaiki kondisi 
hidup, namun tidak ada 
persyaratan hukum yang 
mewajibkan untuk 
memperbaiki tahap 
kehidupan kelompok 
miskin yang dipindahkan 
setelah dilakukannya 
pemukiman kembali tidak 
secara sukarela. Lihat 
prinsip kebijakan 5. Sistem 
Hukum Indonesia 
mewajibkan memberitahu 
pihak-pihak yang terkena 
dampak tentang rencana 
pengadaan tanah dan 
memberi mereka 
kesempatan untuk 
mengajukan keluhan yang 
dapat dipertimbangkan 
dalam rencana pengadaan 
tanah (lihat prinsip 
kebijakan 2), namun tidak 
mewajibkan untuk 
menghindari atau 
memperkecil pemukiman 

Tindakan menutup 
kesenjangan untuk 
prinsip kebijakan 3.  
Sedangkan 
peningkatan hidup 
kelompok rentan dan 
kelompok miskin 
lainnya dibicarakan 
dalam Tindakan 
menutup kesenjangan 
untuk prinsip kebijakan 
5. 
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a. perseorangan; 
b. keluarga; 
 

kembali secara tidak 
seukarela. 

 

Cakupan dan Pemicu:  
Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela mencakup pemindahan fisik (relokasi, kehilangan tanah hunian, atau kehilangan tempat tinggal) dan 
pemindahan ekonomi (kehilangan tanah, aset, akses terhadap aset, sumber pendapatan, atau cara penghidupan) sebagai akibat dari (i) pengadaan tahah tidak secara sukarela, 
atau (ii) pembatasan penggunaan tanah atau akses secara tidak sukarela ke taman dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum.  Ini mencakup semua apakah kerugian 
dan batasan tidak secara sukarela baik itu penuh atau sebagian, permanen atau sementara. 

UU. NO.  2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
Penjelasan Umum 
2. “Pengadaan Tanah” adalah segala kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan 
adil kepada pihak yang berhak.  
4. Objek Pengadaan Tanah” adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang 
berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. 
 
Pasal 33 
Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang 
per bidang tanah, meliputi: 
f. kerugian lain yang dapat dinilai. 
 
Penjelasan Pasal 33 (f) 
Kerugian lain yang dapat dinilai adalah kerugian nonfisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, misalnya kerugian 
karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya 
alih profesi, dan nilai atas properti sisa. 
 
Pasal35  
Dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena Pengadaan Tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan 
sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, Pihak yang Berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas 
bidang tanahnya.  
 
Pasal36 
Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: 
a. uang; 
b. tanah pengganti; 
c. permukiman kembali; 
Penjelasan Huruf c  
Yang dimaksud dengan "permukiman kembali" adalah proses kegiatan penyediaan tanah pengganti kepada Pihak 
yang Berhak ke lokasi lain sesuai dengan kesepakatan dalam proses Pengadaan Tanah. 
d. kepemilikan saham; atau 
Penjelasan Huruf d: 

Setara Sebagian 
Menurut UU No. 2/2012 
dan peraturan  
pelaksanaannnya 
pemukiman kembali 
secara fisik dan ekonomi 
terpicu akibat dari 
pengadaan tanah tidak 
secara sukarela dan 
pembatasan tidak secara 
sukarela kepada 
penggunaan tanah, baik 
yang bersifat menyeluruh 
maupun sebagian. Sistem 
hukum cenderung 
menganggap bahwa 
pembatasan bersifat 
permanen; tidak ada 
ketentuan yang eksplisit 
tentang pembatasan 
semetara pada 
penggunaan 
tanah.Peraturan Presiden 
No. 
88/2017 mengatur tentang 
pemukiman kembali dari 
hutan lindung, namun tidak 
ada peraturan untuk 
mengganti kerugian 
pemukiman kembali dari 
atau pembatasan akses 
pada, jenis wilayah yang 

PLN: 
Mengadospi peraturan 
yang spesifik-instansi 
atau mengupayakan 
sebuah instrumen yang 
akan mewajibkan 
seluruh divisi PLN 
untuk mematuhi hal-hal 
berikut:melaksanakan 
upaya pemukiman 
kembali untuk 
pembatasan pada 
penggunaan tanah dan 
pada semua jenis 
wilayah yang dilindungi. 
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Yang dimaksud dengan "bentuk ganti kerugian melalui kepemilikan saham" adalah penyertaan saham dalam kegiatan 
pembangunan untuk kepentingan umum terkait dan/ atau pengelolaannya yang didasari kesepakatan antarpihak 
e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. 
Penjelasan Huruf e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak misalnya gabungan dari 2 (dua) atau lebih 
bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan hurufd. 
  
Pasal40 
Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak. 
Penjelasan Pasal 40:   
Ganti Kerugian atas tanah hak ulayat diberikan dalam bentuk tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain 
yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan 
 
Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunnan unutk 
Kepentingan Umum 
Pasal 17  
(1) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa pcrseorangan, badan hukum, badan sosial, 
badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai Obyek Pengadaan Tanah sesuai dengan 
ketentuan pcraturan perundang-undangan.  
(2) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pemegang hak atas tanah; 
b. pemegang hak pengelolaan; 
c. nadzir untuk tanah wakaf; 
d. pemilik tanah bekas milik adat; 
c. masyarakat hukum adat; 
f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik; 
g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau 
h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan 
tanah. 
 
UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan 
Pasal 30 
Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang 
hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 33/ 2016 tentang Penyelesaian Teknis Terhadap Tana, 
Bangunan dan/atau Tanaman yang Dikuasai Msayarakat pada Kawasan Hutan dalam Rangka Percepatan 
Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 
 

dilindungi lainnya. 
Lihat prinsip kebijakan  
3. 
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Pasal 1. 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Penyelesaian Teknis adalah proses pemberian sejumlah uang kepada masyarakat yang menguasai tanah, bangunan, 
dan/atau tanaman pada kawasan hutan. 
 
Pasal 4.  
(1) Jika pengadaan tanah untuk PIK yang berada pada kawasan hutan terdapat masyarakat yang menguasai tanah 
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN 
(Persero), atau PPL meminta kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan 
tata ruang/badan pertanahan nasional untuk memberikan keterangan atas kepemilikan tanah dimaksud, kecuali 
ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Berdasarkan keterangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT PLN (Persero), 
anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL melaksanakan Penyelesaian Teknis terhadap masyarakat 
yang menguasai tanah yang berada pada kawasan hutan. 
(3) Sebelum dilaksanakan Penyelesaian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT PLN (Persero), anak 
perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang menguasai tanah, bangunan, 
dan/atau tanaman yang berada pada kawasan hutan. 
(4) Penyelesaian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan terhadap tanah, bangunan, dan/atau 
tanaman yang dikuasai masyarakat yang berada pada kawasan hutan. 
 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 38/ 2013 tentang Komensasi atas Tanah, Bangunan dan 
Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan 
Ekstra Tinggi  
  
Pasal 7 
( 1) Pemegang hak atas tanah yang telah menerima Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat 
memanfaatkan tanahnya sepanjang pemanfaatannya tidak masuk ke ruang bebas SUTT atau SUTET. 
(2) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemegang Izin Operasi yang telah melakukan pembayaran 
Kompensasi, berhak untuk menebang, memotong, atau mencabut tanaman yang berada di 
bawah ruang bebas SUIT atau SUTET. 
 
Peraturan Presiden  56 TAHUN 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka 
Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional 
Pasal 2  
(1) Pemerintah melakukan penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada Masyarakat yang menguasai tanah 
yang digunakan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional.  
(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah negara atau tanah yang dimiliki hak atas tanahnya 
oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah. 
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Pasal 3  
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), memenuhi kriteria:  
a. memiliki identitas kependudukan yang disahkan oleh kecamatan setempat; dan  
b. tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya. 
 
Pasal 4  
Penguasaan tanah oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), memenuhi persyaratan sebagai 
berikut:  
a. telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus; dan  
b. menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka, serta tidak diganggu gugat, dan diakui dan 
dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah dan/atau lurah/kepala desa setempat. 
 
Peraturan Presiden No. 4/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden No. 58/2017 
Pasal 1 
(1). Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan / atau Badan 
usaha yang memiliki strategis. 
 
Pasal 21 
(1) Penyediaan tanah untuk pelaksanaan proyek strategis nasional dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dan atau Badan Usaha sesuia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Proyek strategis nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik 

Negara yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, penyediaan tanahnya dilakukan  melalui pengadaan tanah bahi 
pembangunan untuk kepentingan  umum dengan nebggubakan waktu minimum. 

(3)  Proyek strategis nasional yang dilaksanakan oleh  Badan Usaha Milik Negara yang tidak mendapat  penugasan 
dari Pemerintah Pusat atau badan usaha swasta, penyediaan tanahnya dilakukan dengan perolehan tanah 
berdasarkan kesepakatan dengan pemilik tanah. 

 
Lampiran 246  
Daftar Proyek mengacu pada daftar proyek pembangkit listrik, transmisi, gardu induk dan distribusi yang ditetapkan 
dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Listrik. 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 42/2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41/2004 tentang Wakaf 
Pasal 49  
(1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri 
berdasarkan pertimbangan BWI.  
(2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan 
sebagai berikut:  
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a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata 
Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip 
syariah;  
b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau 
c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. 
(3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat 
diberikan jika: a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan; dan b. nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda 
wakaf semula. 
 
UU No.  20/ 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya 
 
Pasal 2  
(1) Permintaan untuk melakukan pencabutan hak atas tanah dan/atau benda tersebut pada Pasal 1 diajukan oleh 
yang berkepentingan kepada Presiden dengan perantaraan Menteri Agraria, melalui Kepala Inspeksi Agraria yang 
bersangkutan. 
(2) Permintaan tersebut pada ayat (1) pasal ini oleh yang berkepen-tingan disertai dengan : a. rencana peruntukannya 
dan alasan-alasannya, bahwa untuk kepentingan umum harus dilakukan pencabutan hak itu; b. keterangan tentang 
nama yang berhak (jika mungkin) serta letak, luas dan macam hak dari tanah yang akan dicabut haknya serta benda-
benda yang bersangkutan; c. rencana penampungan orang-orang yang haknya akan dicabut itu dan kalau ada, juga 
orang-orang yang menggarap tanah atau menempati rumah yang bersangkutan.  
Penjelasan ayat (2) Yang dimaksud dengan “yang berkepentingan” ialah fihak untuk siapa pencabutan hak akan 
dilakukan. Orang-orang yang karena pencabutan hak itu akan kehilangan tempat tinggal atau sumber nafkahnya perlu 
mendapat penampungan, baik ia itu bekas pemilik tanah atau rumah yang bersangkutan maupun penggarap atau 
penyewanya. Penampungan itu bisa berupa pemberian ganti tempat tinggal atau tanah garapan lainnya. Jika hal itu 
tidak 
mungkin diselenggarakan karena di daerah yang bersangkutan tidak ada rumah atau tanah yang tersedia, maka 
orang-orang tersebut misalnya dapat diberi prioritet untuk bertransmigrasi, dengan memperhatikan sumber nafkah 
berdasarkan bakat dan keahliannya. 
 

 
Prinsip Kebijakan 1.  Prinsip Kebijaksanaan 1:  Menggunakan satu proses penyaringan untuk masing-masing usulan proyek sedini mungkin, untuk menentukan cakupan dan 
jenis pengkajian lingkungan sehingga kajian-kaijan yang tepat bisa dilakukan sesuai dengan nilai penting potensi dampak dan risiko  
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Elemen Kunci 1.1: 
Menggunakan satu 
proses penyaringan 
untuk masing-
masing usulan 
proyek sedini 
mungkin, untuk 
menentukan 
cakupan dan jenis 
pengkajian 
lingkungan 
sehingga kajian-
kaijan yang tepat 
bisa dilakukan 
sesuai dengan nilai 
penting potensi 
dampak dan risiko 
 

UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Analisis  

Dampak Lingkungan  

Bab 1. Ketentuan Umum  

Pasal 1 

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk 
hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 
perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 

11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yan selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian 
mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan 
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 
dan/atau kegiatan.  
 
Pasal 22 
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib 
memiliki amdal. 
(2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria: 
a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau 
kegiatan; 
b. luas wilayah penyebaran dampak; 
c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 
d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; 
e. sifat kumulatif dampak;  
 
Pasal 23 
(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi 
dengan amdal terdiri atas: d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan 
alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;  
 
Pasal 35 
(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup. (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria: 

Setara sebagian 
UU No 32/2009 
menetapkan bahwa  
“lingkungan hidup” meliputi  
Manusia dan perilaku, dan 
kesejahteraannya. UU. No. 
No. 32/2009 mewajibkan 
penyaringan tentang 
jumlah orang yang terkena 
dampak oleh proyek 
namun tidak secara 
khusus mnangani tentang  
pemukiman kembali tidak 
secara sukarela. 
Menurut UU  No. 32/2009, 
proyek-proyek dengan 
dampak penting wajib 
menyiapkan AMDAL, 
termasuk  proyek-proyek 
yang hasilnya dapat 
berdampak pada 
lingkungan sosial. “Hasil” 
tidak ditetapkan dalam UU 
tersebut. UU tampak tidak 
mencakupkan dampak 
sosial seperti pemukiman 
kembali. 
 Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup No. 
16/2012 mengadung 
pedoman tentang 
penyaringan/ penapisan 
“tahap kedua” dalam 
proses pelingkupan untuk 
menyaring  dampak 
potensial untuk menjadi 
Dampak hipotetis yang 
penting (Hypothetical 
Important Impact). UU ini 

PLN: 
Mengadaopsi  
peraturan spesifik-
instansi  atau 
mengupayakan 
penerbitan suatu 
instrumen yang akan 
mewajibkan semua 
divisi PLN untuk 
mematuhi hal-hal 
berikut: Menyaring 
semua proyek usulan 
PLN secara dini  untuk 
mengidentifikasi risiko 
dan dampak 
pemukiman kembali di 
masa lalu, disaat ini 
dan di masa yang akan 
dating, termasuk 
pembatasan easement 
right dan penggunaan 
tanah. 
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a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan 
b. kegiatan usaha mikro dan kecil. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan 
dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan peraturan Menteri. 
 
UU No. 2 tahun 2012 tentang Pemngadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum: 
 
Pasal 14:  
(1) Instansi yang memerlukan tanah mambuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk 
Kepentingan Umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 (2) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang 
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencanan Strategis, Rencana 
Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan. 
 
Pasal 15  
(1)  Rencana Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada  pasal 
14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah yang  paling sedikit 
memuat:  

a. maksud dan tujuan rencana pembangunan; 
b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangun Nasional 

dan Daerah; 
c. letak tanah; 
d. luas tanah yang dibutuhkan; 
e. gambaran umum status tanah; 
f. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah 
g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; 
h. perkiraan nilai tanah; dan 
i. rencana penganggaran.  

Penjelasan pasal 15 (1): 
Penyusunan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah dapat dilakukan secara bersama-sama 
oleh Instansi yang memerlukan tanah bersama dengan instansi teknis terkait atau dapat dibantu 
oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Instansi yang memerlukan tanah 
 

juga mengandung 
pedoman tentang 
hubungan AMDAL, 
UKL/UPL dengan 
pengadaan tanah. 
 Namun UU ini tidak 
memiliki pedoman tentang 
penyaringan untuk UKL-
UPL dan SPPL.13 
Penyaringan dan 
Pengkajian tentang 
Dampak dan risiko 
pemukiman kembali bias 
tidak diwajibkan untuk 
proyek-proyek yang tidak 
memicu AMDAL. Ada 
jenis-jenis proyek yang  
persyaratan AMDALnya 
diturunkan menjadi  
UKLUPL, misalnya. Jika 
lokasi proyek usulan 
berada di dalam area 
dimana AMDALnya sudah 
disetujui; atau proyek-
proyek yang berada  di 
kabupaten/kota di mana 
rencana tata ruang 
dan/atau rencana tata 
ruang strategisnya telah 
disetujui. 
UU No. 2/2012 dan 
Peraturan Pemerintah No. 
71/2012 mewajibkan studi 
kelayakan untuk 
pengadaan tanah yang 
harus meliputi survei sosial 
ekonomi dan diskusi 

                                                
13 IEE/UKL-UPL and SPPL screening was previously regulated by Minister of Environment Regulation No.13/2010 on UKL-UPL and SPPL, but Regulation No. 13/2010 was 

revoked by Minister of Environment Regulation No.16/2012. 
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(2)  Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 
 
Penjelasan pasal 15 (2): Studi Kelayakan mencakup: 

a. survei sosial ekonomi; 

b. kelayakan letak; 

c. analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat 

d. perkiraan nilai tanah; 

e. dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat pengadaan tanah 

dan pembangunan; dan  

f. studi lain yang diperlukan. 

(3)  Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
oleh Instansi yang memerlukan tanah 
(4)  Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan 
kepada pemerintah provinsi. 
 

Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Pelaksanaan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan 

Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 

 

Pasal 6 

(1) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan yang mcncakup: 

a. survei sosial ekonomi; 

b. kelayakan lokasi;  
c. analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;  
d. perkiraan nilai tanah;  
e. dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan 
pcmbangunan; dan  
f. studi yang diperlukan 
(2) Survci sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, d.ilakukan untuk 
mcnghasilkan kajian mengcnai kondisi sosial ckonomi masyarakat yang diperkirakan terkena 
dampak Pengadaan Tanah.  
(3) Kelayakan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mcnghasilkan 
analisis mengenai kesesuaian fisik lokasi dcngan rcncana pcmbangunan yang akan dilaksanakan 
untuk kcpcntingan umum yang dituangkan dalam bentuk peta rencana lokasi pcmbangunan.  

tentang dampak sosial 
yang mungkin timbulakibat 
pengadaan tanah 
Namun tidak secara 
eksplisit  mewajibkan 
penyaringan pemukiman 
kembali . Kedalaman 
penyaringan dampak 
sosial ekonomi untuk studi 
kelayakan tidak ditetapkan 
dalam UU ini.  Tidak ada  
kewajiban yang eksplisit 
untuk melakukan 
penyaringan dan 
pengkajian tentang 
dampak jika pengadaan 
tanah melibatkan 
pembatasan easement 
right, pembelian tanah, 
atau penggunaan tanah,  
dibandingkan dengan 
pengadaan tanah 
langsung.  
Peraturan No. 56/2017 
Menetapkan bahwa secara 
umum pemerintah 
bertanggung jawab atas 
dampak yang timbul dari 
proyek-proyek strategis 
nasional. 
Peraturan No. 4/2015 
Mewajibkan penyaringan 
tentang dampak 
pemukiman kembali dari 
kegiatan pembangunan 
usaha di tahap pra- 
kelayakan.  Peraturan ini 
tidak diterapkan untuk 
semua   
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(4) Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mcnghasilkan analisis mengenai biaya yang 
dipcrlukan dan manfaat pcmbangunan yang dipcroleh bagi wilayah dan masyarakat.  
(5) Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d, dilakukan untuk 
mcnghasilkan perkiraan bcsarnya nilai Ganti Kerugian Objek Pcngadaan Tanah. 
 studi lain yang diperlukan.  
(6) Dampak lingkungan dan dampak sosial scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, 
dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau dokumen 
lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(7) Studi lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf f, 

merupakan hasil studi yang secara khusus diperlukan selain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) huruf a sampai dengan huruf e dapat berupa studi 

budaya masyarakat, studi politik dan keama:naan, atau studi keagamaan, 

sebagai antisipasi dampak spesifik akibat pembangunan untuk 

kepentingan umum. K 

eputusan Direksi PLN No. 0344.P / DIR / 2016 tentang Pengadaan Tanah di PLN 

 

Pasal 6  

Tahapan Pengadaan Tanah 

(1) Pengadaan Tanah dimulai setelah: 

a. Diterimanya dokumen perencanaan Pengadaan Tanah oleh pejabat yang berwenang sesuai 
dengan tugas dan wewenang Kepala Bagian Umum / Kepala Bagian yang paling kurang 
mencakup: 
1. Permohonan Pengadaan Tanah; 
2. Ketersediaan anggaran; dan 
3. Data teknis terkait dengan tanah seperti luas, batas, titik koordinat, dan tata letak proyek. 
b. Adanya kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. 
c. Rekomendasi dari Pemerintah Daerah jika diperlukan. 
(2) Setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan Pengadaan 
Tanah 
harus dilakukan dengan persyaratan berikut: 
a. Sebuah. Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah oleh General Manager / Kepala Divisi. 
b. Sosialisasi kepada Pihak yang Berhak dan pihak-pihak yang terkena dampak yang mungkin 
dilakukan dengan melibatkan pejabat pemerintah stempat , tokoh masyarakat, ahli, dan / atau 
pihak terkait lainnya dan dilaksanakan 
di lokasi Rencana Pembangunan atau tempat lain yang disepakati oleh para pihak. 
c. inventarisasi dan identifikasi kepemilikan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, 
bangunan, 
tanaman, dan / atau hal-hal lain yang terkait dengan tanah dilakukan dalam kondisi berikut: 

Proyek PLN. 
Peraturan Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral 
No. 38/2013 mewajibkan 
untuk mengumpulkan data 
awal tentang kepemilikan 
tanah dan aset di wilayah 
di bawah saluran transmisi  
tegangan tinggi requires 
namun tidak mewajibkan 
penyaringan untuk dampak 
dan risiko pemukiman 
kembali . Keputusan 
Direksi PLN  No. 344/2016 
dan 
No. 289/2013 
mensyaratkanperencanaan 
pengadaan tanah yang 
meliputi identifikasi orang-
orang yang akan terkena 
dampak oleh pengadaan 
tanah  dan wajib 
melakukan identifikasi aset 
terkait tanah yang akan 
diperoleh namun 
tampaknya tidak ada 
peraturan PLN yang  
mewajibkan penyaringan 
untuk risiko dan dampak 
pemukiman kembali 
sebelum permohonan 
pengadaan tanah 
dilakukan. Tidak ada 
persyaratan untuk 
menyaring dampak 
pemukiman kembali tidak 
secara sukarela di masa 
lalu. 
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1. Tim Pengadaan Tanah harus melakukan inventarisasi dan identifikasi kepemilikan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah, bangunan, tanaman dan / atau benda-benda lain yang 
terkait dengan pertanahan. 
2. Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang meliputi kegiatan 
pengukuran dan pemetaan basis tanah serta pengumpulan data Pihak-Pihak yang Memenuhi 
Syarat dan Objek Obyek Tanah. 
3. Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan dalam 
bentuk daftar inventaris dan peta tanah. 
4. Daftar inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 diumumkan untuk 5 (lima) hari  
kalender di 11 kantor kecamatan / desa atau kecamatan untuk memberikan kesempatan bagi 
Pihak yang Berhak  jika mereka akan mengajukan keberatan. 
5. Dalam hal ada keberatan dari pihak yang berhak, Panitia Pengadaan Tanah harus 
memeriksa dan menilai keberatan. 
6. Jika keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 diterima, maka Panitia Pengadaan 
Tanah akan membuat perubahan atau pembetulan daftar inventaris yang sesuai. 
7. Kegiatan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus 
melibatkan pihak ketiga, konsultan, dan / atau akademisi berdasarkan kontrak kerjanya. 
 
Peraturan Kepala PLN No. 0289 tahun 2013 tentang Pengadaan Tanah untuk Tujuan 
Penyediaan Listrik, Biaya Operasional Pengadaan Tanah, dan Biaya Operasional 
Kompensasi  
mencakup (i) pengadaan tanah langsung yang akan digunakan untuk penempatan menara, 
gardu listrik utama, jaringan, transmisi, distribusi, pembangkit tenaga listrik, dan kantor, dengan 
memberikan ganti rugi; dan / atau (ii) pengadaan tanah tidak langsung untuk menciptakan 
ruang bebas dengan memberikan kompensasi atas tanah yang dilalui oleh jaringan dan 
transmisi listrik dan dengan memberikan ganti rugi untuk tanaman dan bangunan. Namun, 
peraturan ini tidak menyebutkan penggunaan tanah (bukan "pengadaan tanah langsung") untuk 
jalur distribusi (tiang utilitas) dan pengadaan tanah tidak langsung untuk menciptakan "ruang 
bebas" di bawah jalur distribusi (yaitu, penghapusan aset non-tanah untuk memasang 
konduktor). Oleh karena itu, tidak ada kerangka hukum yang mencakup dampak permukiman 
kembali proyek-proyek jalur distribusi listrik. 
 
Peraturan Kepala PLN No. 0289 tahun 2013 tentang Pengadaan Tanah untuk Tujuan 
Penyediaan Listrik, Biaya Operasional Pengadaan Tanah, dan Biaya Operasional 
Kompensasi  
 
Pasal 6  
Perencanaan Pengadaan Tanah 
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(1) Unit PLN yang membutuhkan tanah harus  menyusun Rencana Pengadaan Tanah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah melakukan survei awal 
perencanaan proyek dan mengirim surat untuk memberitahukan rencana proyek kepada 
Pemerintah Daerah setempat dengan tugas dan wewenang Manajer Umum / Kepala 
Divisi yang setidaknya termasuk: 

 
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/2012 tentang Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan 
yang Wajib Memiliki AMDAL 
Pasal 2 
1.Setiap usaha/kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan hidup  wajib memiliki  
Jenis rencana usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL terdaftar di Lampiran 1, 
yang merupakan bagian integral peraturan ini. 
 
Lampiran 1 
 

No Jenis Kegiatan Skala/Besaran 

1 Saluran Udara Tegangan Tinggi > 150 kV 

1.1 Saluran Kabel Tegangan Tinggi>  150 kV 

1.2 Saluran Kabel Tegangan Tinggi>  150 kV 

1.3 Saluran Saluran Laut Tegangan Tinggi  
 

> 150 kV 

2 Pembangunan pembangkit listrik 
 

 

2.1 PLTD / PLTG / PLTU / PLGU (diesel, batu bara, pembangkit 
listrik gas) ≥ 100 MW (dalam satu 
lokasi) 
 

 

2.2 Pembangunan PLTP (panas bumi)  
 

≥ 55 MW 

2.3 Pembangunan PLTA (hydroelectric) dengan: 
 

 

 - Tinggi bendung, atau 
 

 

 - Luas genangan, atau  
 

≥ 200 ha 

 - Kapasitas daya (arus searah)  
 

≥ 50 MW 

2.4 Waste to Energy Power Plant (PTLA) dengan proses 
pemanenan metana  

≥ 30 MW 



            Annex 1          33 
 

 
 

(A) 
Pernyataan Upaya 
Perlindungan ADB  

(B) 
  Ketentuan Hukum Negara yang terkait11 

(C) 
Tingkat Kesetaraan 12 

(D) 
Tindakan untuk 
Menutup 
Kesenjangan yang 
disarankan 

 

2.5 Pembangunan pembangkit listrik sumber daya terbarukan 
lainnya (surya, angin, biomassa, lahan basah)  

≥ 10 MW (di 
Satu Lokasi) 

 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen 
Lingkungan [AMDAL, UKL-UPL and SPPL] 
 
Lampiran  I,  
Pedoman menyusun Kerangka Acuan  
Salah satu kriteria penyaringan untuk menentukan apakah dampak potensial dapat berupa DPH 
(Hypothetical Important Impact) atau tidak adalah untuk menguji apakah pihak pemrakarsa 
telah merencanakan untuk mengelola dampak dengan cara yang mengacu pada Prosedur 
Standar  Operasi (SOP) tertentu, manajemen yang merupakan bagian dari rencana kegiatan, 
panduan teknis khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah dan / atau standar internasional, dan 
seterusnya.  
 
Contoh Ringkasan Tabel Proses Scoping 
Tahap prakonstruksi .... Pengadaan Tanah 
Komponen Lingkungan yang Terkena dampak ..... Status kepemilikan tanah oleh masyarakat 
Lampiran IV Panduan Pengisian Formulir UKL-UPL 
Penjelasan tentang komponen rencana kegiatan yang mungkin memiliki dampak lingkungan ...  
Deskripsi dapat menggunakan tahap implementasi proyek, yaitu, prakonstruksi ... Contoh: 
Tahap Prakonstruksi: 

1) Pengadaan Tanah (jelasdengan singkat tentang tanah yang akan diperoleh dan 
statusnya) 

2) Lain-lain 
(2) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan 
Pemegang Izin Operasi sebelum melaksanakan penarikan 
jaringan SUTT atau SUTET sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib melakukan: 
a. sosialisasi rencana pembangunan SUIT atau SUTET 
kepada masyarakat yang akan dilintasi SUIT atau 
SUTET melalui kantor pemerintah kabupaten/kota 
setempat; 
b. pendataan awal lokasi rencana pembangunan SUIT 
atau SUTET yang meliputi pengumpulan data awal 
pemegang hak, serta tanah, bangunan dan tanaman 
yang berada di bawah ruang bebas SUIT atau SUTET 
yang akan dikompensasi; 
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c. inventarisasi dan identifikasi kepemilikan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah, bangunan 
danl atau tanaman; 
d. dokumentasi hasH inventarisasi yang berisi antara 
lain: 
1. pemegang hak atas tanah, bangunan dan/ atau 
tanaman; 
2. jenis tanah; 
3. luas tanah dan bangunan; 
4. tinggi tanaman; 
5. letak tanah, bangunan dan tanaman; dan 
6. peta obyek tanah, bangunan dan tanaman; dan 
 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG 
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN 
TANAH UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL 
Pasal 1  
3. Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan adalah penanganan masalah sosial dalam 
rangka pemindahan masyarakat yang menguasai tanah yang akan digunakan untuk Proyek 
Strategis Nasional.  
Pasal 2 
(1) Pemerintah melakukan penanganan dampak social kemasyarakatan kepada Masyarakat 
yang menguasai tanah yang digunakan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional. 
(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah negara atau tanah yang 
dimiliki hak atas tanahnya oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau 
badan usaha milik daerah. 
Pasal 6 (1) Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan 
usaha milik daerah yang tanahnya akan digunakan untuk pembangunan Proyek Strategis 
Nasional dan dikuasai oleh Masyarakat, menyusun dokumen rencana penanganan dampak 
sosial kemasyarakatan. 
(2) Dokumen rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. letak tanah dan luas tanah serta kondisi di atas tanah 
yang dikuasai oleh Masyarakat; b. data Masyarakat yang menguasai tanah; dan c. gambaran 
umum situasi dan kondisi Masyarakat yang menguasai tanah. 
Peraturan Pemerintah No. 14/2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 
Pasal 13 (1) Untuk memperoleh izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (2), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan 
lingkungan. 
(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;  
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Permen ESDM No:35 Tahun 2013 tentang Tatacara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan 

Pasal 6. 
1.Permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan oleh badan usaha sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), dan harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi, teknis, 
dan lingkungan. 
3. Persyaratan teknis sebagaimana dimaskud pada ayat (1) terdiri atas 

a. studi kelayakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 
 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional No. 4/2015 tentang Tata Cara Melaksanakan Kerjasama Pemerintah dengan 
Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU) 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPBU adalah kerjasama 
antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum 
dengan mengacu kepada spesifikasi yang  telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab 
proyek kerjasama, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha 
dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. 
8. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau 
koperasi. 
Pasal 3 Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Panduan Umum ini mencakup: 
i. infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan, antara 
lain: 1. infrastruktur ketenagalistrikan, antara lain: a) pembangkit listrik; b) transmisi tenaga 
listrik; c) gardu induk; dan/atau 
d) distribusi tenaga listrik. 
8. Tahap Penyiapan KPBU terdiri dari: a. Penyiapan Prastudi Kelayakan KPBU Prastudi 
Kelayakan KPBU terdiri dari kajian awal Prastudi Kelayakan dan kajian akhir Prastudi 
Kelayakan. 
1) Kajian awal Prastudi Kelayakan bertujuan untuk: 
       j) menetapkan persyaratan pelaksanaan KPBU, termasuk landasan hukum, dan tindak 
lanjut yang diperlukan be kaitan dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali; dan 
c. analisis sosial, diperlukan untuk: 
1) menentukan dampak sosial KPBU terhadap masyarakat dan menyusun rencana mitigasinya; 
2) menentukan lembaga yang bertanggung jawab untuk pengadaan tanah dan pemukiman 
kembali; 
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3) menentukan pihak-pihak yang akan terkena dampak oleh proyek dan kompensasi yang akan 
diberikan, bila diperlukan; 
4) memperkirakan kapasitas lembaga untuk membayar kompensasi dan melaksanakan 
rencana pemukiman kembali, bila diperlukan; dan 
 5) menentukan rencana pelatihan dalam rangka melaksanakan program perlindungan sosial 
untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang terkena dampak. 
d. rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali, mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1) 
menyiapkan dokumen perencanaan pengadaan tanah terlebih dahulu; 2) PJPK bertanggung 
jawab untuk menyiapkan dokumen perencanaan pengadaan tanah yang merupakan 
persyaratan untuk memperoleh penetapan lokasi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; 3) Izin Lingkungan diperlukan untuk memperoleh surat penetapan lokasi, selain 
dokumen rencana pengadaan tanah; dan 4) rencana pemukiman kembali, yang merupakan 
bagian dari rencana pengadaan tanah, disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
 
Keputusan Direksi PLN No. 0048.P / DIR / 2016 tentang Organisasi Unit Induk  
Pembangunan PT.PLN (UIP) Kalimantan Tengah 
 
Lampiran II 
2. Divisi Perencanaan 
.. tugas utama meliputi: ... 
b. menyusun, mengimplementasikan dan mengevaluasi kegiatan perencanaan ... pengadaan 
tanah. 
c. mengatur, melakukan dan mengevaluasi penilaian dampak lingkungan dan kegiatan 
pengelolaan lingkungan terkait dengan fasilitas proyek dan tanah. 
 
5. Divisi Hukum, Komunikasi dan Tanah 
...tugas utama:... 
c. menyusun, menerapkan dan mengevaluasi proses perizinan dan administrasi dokumen yang 
terkait dengan pengadaan tanah dan sertifikasi tanah. 
 

Elemen Kunci (1.2):  
menentukan 
cakupan 
perencanaan 
pemukiman 
kembali melalui 
survei dan / atau 
sensus orang-
orang yang 
dipindahkan, 

UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum menetapkan pelingkupan perencanaan pemukiman kembali sebagai berikut: 
Pasal 15  
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) harus 
disiapkan dalam studi kelayakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Penjelasan Pasal 15 (2): Studii Kelayakan mencakup: 

a. Survei social ekonomi; 

b. kelayakan lokasi; 

c. analisis biaya dan manfaat  pembangunan bagi wilayah  dan masyarakat; 

d. perkiraan nilai tanah; 

Setara penuh Tidak ada rekomendasi 
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termasuk analisis 
gender, yang 
secara khusus 
terkait dengan 
dampak 
pemukiman 
kembali 
 

e. dampak lingkungan dan social yang yang mungkin timbul akibat dari pengadaan tanah 

dan pembangunan; dan 

f. studi lain yang diperlukan ( dapat berupa studi tentang budaya masyarakat, studi 

tentang politik dan keamanan, atau studi tentang urusan agama untuk mengantisipasi 

dampak spesifik akibat pembangunan untuk kepentingan umum.) 

Pasal 18 
(1) Pengumpulan data awal tentang lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (b) meliputi pengumpulan data awal tentang pihak yang berhak dan objek dari 
tanah yang diperoleh. 
(2) Pengumpulan data awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu tiga 
puluh (30) hari kerja setelah pemberitahuan rencana pembangunan. 
(3) Hasil pengumpulan data awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data 
untuk mengadakan Konsultasi Publik mengenai rencana pembangunan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (c). 
 
Peraturan  
Pasai6 
(1) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasai5 ayat (I) 
disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup: 
a. survei sosial ekonomi; 
b. kelayakan lokasi;  
c. analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat; d. perkiraan nilai 
tanah;  
e. dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah 
dan pembangunan; dan  
f. studi lain yang diperlukan 
(2) Survei sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hum! a, dilakukan untuk 
menghasilkan kajian mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diperkirakan terkena 
dampak Pengadaan Tanah. 
(3) Kelayakan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menghasilkan 
anaiisis mengenai kesesuaian fisik lokasi dengan rencana pembangunan yang akan 
dilaksanakan untuk kepentingan umum yang dituangkan dalam bentuk peta rencana lokasi 
pembangunan. 
(4) Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) huruf c, dilakukan untuk menghasilkan anaiisis mengenai biaya yang 
diperlukan dan manfut pembangunan yang diperoleh bagi wilayah dan masyaraltat. 
(5) Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf d, dilakukan untuk 
menghasilkan perkiraan besarnya nilai Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah. 
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(6) Dampak lingkungan dan dampak: sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, 
dilakukan untuk menghasilkan anaiisis mengenai dampak lingkungan hidup atau dokumen 
Iingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan ketenruan peraturan perundang·undangan. 
(7) Studi lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan hasil studi 
yang secara khusus diperlukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai 
dengan huruf e dapat berupa studi budaya masyarakat, studi politik dan keamanaan, atau studi 
keagamaan, 
sebagai antisipasi dampak spesifik akibat pembangunan untuk kepentingan umum. 
 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 38/2013 tentang Kompensasi untuk 
Tanah, Bangunan, dan Tanaman yang terletak di bawah Saluran Transmisi Tenaga Tinggi 
(SUTT) dan Saluran Transmisi Tenaga Ekstra Tinggi (SUTET) 
 
(2) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan 
Pemegang Izin Operasi sebelum melaksanakan penarikan jaringan SUTT atau SUTET 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:  
b. pendataan awal lokasi rencana pembangunan SUIT atau SUTET yang meliputi pengumpulan 
data awal pemegang hak, serta tanah, bangunan dan tanaman yang berada di bawah ruang 
bebas SUIT atau SUTET yang akan dikompensasi; 
c. inventarisasi dan identifikasi kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, bangunan 
dan/ atau tanaman; 
d. dokumentasi hasH inventarisasi yang berisi antara lain: 
1. pemegang hak atas tanah, bangunan dan/ atau tanaman; 
2. jenis tanah; 
3. luas tanah dan bangunan; 
4. tinggi tanaman; 
5. letak tanah, bangunan dan tanaman; dan 
6. peta obyek tanah, bangunan dan tanaman 
 
Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 
Nasional 
Menimbang:  
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya 
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke 
dalam seluruh proses pembangunan nasional; 
b. bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di 
tingkat Pusat dan Daerah; 



            Annex 1          39 
 

 
 

(A) 
Pernyataan Upaya 
Perlindungan ADB  

(B) 
  Ketentuan Hukum Negara yang terkait11 

(C) 
Tingkat Kesetaraan 12 

(D) 
Tindakan untuk 
Menutup 
Kesenjangan yang 
disarankan 

PERTAMA: Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, 
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program 
pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, 
serta kewenangan masing-masing.  
KEDUA: Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam 
Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan 
dalam melaksanakan pengarusutamaan gender. 
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. P.31 / MENLHK / SETJEN / SET.1 / 5/2017 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Sektor Lingkungan dan 
Kehutanan  
Menimbang:  
b) bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender, merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari kegiatan semua unit kerja di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 
Pasal 2  
Pedoman Pelaksanaan PUG wajib dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan PUG di bidang 
lingkungan hidup dan kehutanan. 
 
Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1/2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi 
tentang Penerapan Pertukaran / Perubahan Status Properti Wakaf 
Pasal 9 
(1) Prosedur penyusunan rekomendasi untuk perubahan / penggantian properti wakaf di Divisi 
Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi: 
c. Melakukan perubahan penilaian status, termasuk: 
1. alasan perubahan status / pertukaran properti wakaf; 
2. kondisi wakaf saat ini; 
3. pemanfaatan properti wakaf; 
4. properti waqf; 
5. NJOP properti wakaf; 
6. nilai pasar properti wakaf; 
7. tujuan wakaf; 
8. penilaian produktif properti wakaf (termasuk lokasi dan prospek mereka, kunjungan lapangan 
mungkin diperlukan jika diperlukan); 
9. kondisi properti pertukaran; 
10. status kepemilikan properti pertukaran; 
11. area properti pertukaran 
12. NJOP properti pertukaran; 
13. nilai pasar properti pertukaran; 
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14. valuasi produktif properti pertukaran (termasuk lokasi dan prospek, kunjungan lapangan 
mungkin diperlukan jika diperlukan). 
d. Melakukan wawancara dengan Nazhir / komunitas dan kunjungan lapangan, yang meliputi: 
1. membuat permintaan kunjungan lapangan ke sekretariat; 
2. Sekretariat mempersiapkan wawancara dengan Nazhir dan mempersiapkan administrasi 
kunjungan lapangan; 
3. melakukan kunjungan lapangan dan mengumpulkan informasi mengenai: 
a) latar belakang pertukaran / perubahan status properti wakaf; 
b) asal dari pertukaran / perubahan inisiatif; 
c) latar belakang hubungan dengan pemilik properti pertukaran; 
d) rencana kerja Nazhir; 
e) penilaian atas kemungkinan penggunaan properti wakaf produktif dan properti pertukaran. 

 
Prinsip Kebijakan 2:  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. Membentuk mekanisme ganti rugi untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian masalah orang-orang yang terkena dampak. Mendukung lembaga 
sosial dan budaya orang-orang terlantar dan penduduk tuan rumah mereka. Bila dampak dan risiko pemukiman kembali tidak secara sukarela sangat kompleks dan sensitif, 
keputusan kompensasi dan pemukiman kembali harus didahului oleh tahap persiapan sosial 

Elemen Kunci (2.1):  
Melakukan 
konsultasi14 yang 
bermakna dengan 
orang-orang yang 
terkena dampak, 
masyarakat tuan 
rumah, dan 
organisasi 
nonpemerintah 
yang peduli. 
 

UU No. 32/ 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
 
Pasal 2 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: 
k. partisipatif; 
m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan 
Penjelasan huruf k. 
Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong 
untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan 
hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Penjelasan huruf m. 

Setara Penuh Tidak ada rekomendasi 

                                                
14 The ADB SPS defines ‘meaningful consultation’ as: 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 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. 
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Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, 
efisiensi, dan keadilan. 
 
Pasal 26  
(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan 
melibatkan masyarakat. (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip 
pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan 
dilaksanakan. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena 
dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk 
keputusan dalam proses amdal. (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal. 
 
Pasal 29  
(1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, 
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 
 
Pasal 30  
(1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas 
wakil dari unsur:  
e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan f. organisasi lingkungan hidup. 
 
Pasal 31 
Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai 
dengan kewenangannya. 
 
Pasal 65 
 (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses 
informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas 
lingkungan hidup yang baik dan sehat. 
(3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana 
usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak 
terhadap lingkungan hidup. 
(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 70  
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(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan 
aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  
(2) Peran masyarakat dapat berupa:  
a. pengawasan sosial;  
b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau  
c. penyampaian informasi dan/atau laporan. 
 (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:  
a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;  
b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;  
c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;  
d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan 
sosial;  
 
UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum 
UU ini menyatakan bahwa 
 8 . “konsultasi publik” adalah proses komunikasi dialogis dan musyawarah antar pihak yang 
berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan 
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 
 
Pasal 2  
e: Keterbukaan”adalah pengadaan tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan 
memberikan akses kepada masyarakat untuk mendpatkan informasi yang berkaitan dengan 
pengadaan tanah 
 
Penjelasan Huruf e 
Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa pengadaan Tanah untuk 
pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk 
mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah. 
g. Partisipasi 
Penjelasan Huruf g 
Yang dimaksud dengan "asas keikutsertaan" adalah dukungan dalam penyelenggaraan 
Pengadaan Tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan. 
  
Pasal 19 
 
(1) Konsultasi Publik Rencana Pembangunan….dilaksanakan untuk mendapat kesepakatan 
lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak. 
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Penjelasan Pasal19 (1): Dalam Konsultasi Publik instansi yang memerlukan tanah menjelaskan, 
antara lain, rencana pembangunan dan cara penghitungan ganti kerugian yang dilakukan oleh 
penilai. 
 
(2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak 
yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana 
pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati 
Penjelasan pasal 19 (2): “masyarakat tekena dampak” adalah, misalnya, masyarakat yang 
berbatasan langsung dengan lokasi pengadaan tanah. 
 
(3) Pelibatan pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan melalui 
perwakilan ddengan surat kuasa dari dan oleh pihak yang berhak atas lokasi rencana 
pembangunan. 
Penjelasan 19 (3): “surat kuasa” adalah surat kuasa untuk mewakili konsultasi public sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. “Dari dan Oleh pihak yang berhak” adalah penerima 
dan pemberi kuasa sama-sama berasal dari pihak yang berhak. 
 
(4) Kesepakatan, sebagaimana dituangkan dalam ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara 
kesepakatan.   
 
(5) Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi yang memerlukan 
tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi pada gubernur. 
 
(6) Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana ditetapkan pada ayat (5) dalam waktu paling lama 
empat belas (14) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh 
instansi yang memerlukan tanah. 
 
Pasal 57 
Dalam kinerja pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum, masyarakatdapat berpartisipasi 
untuk, antara lain: 
a. memberikan masukan baik secara tertulis atau lisan tentang pengadaan tanah. 
 
Perpres No.71 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 
untuk Kepentingan Umum 
 
Pasal 29 
(1) Konsultasi Publik tentang rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 (2) 
dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan dengan pihak yang berhak. 
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(2) Tim Persiapan melaksanakan konslutasi publik tentang rencana pembangunan di kantor 
kelurahan atau desa atau kantor kecamatan di tempat rencana lokasi pembangunan, atau di 
tempat yang disepakati oleh tim persiapan dan pihak yang berhak. 
 (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap dan 
lebih dari 1 (satu) kali sesuai dengan kondisi setempat.  
 (4)  Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam jangka paling lama 
60 (enam puluh) hari  kerja terhitung dari tanggal ditandatanganinya daftar sementara lokasi 
rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1). 
 
Pasal 30 
(1) Dalam hal pembangunan yang direncanakan akan mempunyai dampak khusus, konsultasi 
publik dapat melibatkan  masyarakat yang akan terkena dampak secara langsung. 
(2) Tim Persiapan melaksanakan konslutasi publik sebagaimana dikasud pada ayat (1) tentang 
rencana pembangunan di kantor kelurahan atau desa atau kantor kecamatan di tempat rencana 
lokasi pembangunan, atau di tempat yang disepakati oleh tim persiapan dan pihak yang berhak.   
 
Pasal 31 
(1) Tim persiapan mengundang Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan 
masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 untuk hadir dalam 
konsutasi publik. 
(Pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, dan masyarakat terkena 
dampak sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dalam waktu  3 (tiga) hari sebelum konsultasi 
publik dimulai). 
(3) Untuk membuktikan penerimaan undangan, harus ada tanda terima yang ditandatangani oleh 
Pemegang Hak atas Tanah dan masyarakat yang terkena dampak atau pejabat desa atau nama 
lainnya.   
(4) Dalam hal pihak yang berhak tidak dikatahui keberadaannya, pemberitahuan dilakukan 
melalui:   

a. Pengumuman di kantor kelurahan/ desa atau nama lain atau kecamatan pada lokasi 

rencana pembangunan; dan 

b. Media cetak atau media elektronik.   

 
Pasal 32 
(1) Tim Persiapan menjelaskan mengenai rencana Pengadaan Tanah dalam Konsultasi Publik 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 29. 
(2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk kepentingan umum;   

b. Tahapan dan waktu proses penyelenggaraan Pengadaan Tanah;   

c. Peran penilai dalam menentukan nilai GantiKerugian 
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d. Insentif yang akan diberikan pada pemegang hak;   

e. Obyek yang dinilai Ganti Kerugian;   

f. Bentuk Ganti Kerugian; dan   

g. Hak dan kewajiban Pihak yang Berhak. 

 
Pasal 33 
(1) Dalam Konsultasi Publik dilakukan proses dialogis antara Tim Persiapan dengan Pihak yang 
Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan masyarakat yang terkena dampak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.  
(2) Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui 
perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak.  
(3) Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya diberikan 
kesempatan untuk memberikan pandangan/tanggapan terhadap lokasi rencana pembangunan.  
(4) Kehadiran Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan daftar hadir.  
  
Pasal 34 
(1) Dalam hal Konsultasi Publik sebagaimana diantara Pihak yang Berhak dan masyarakat yang 
terkena dampak atau kuasanya yang tidak sepakat atau keberatan atas lokasi rencana 
pembangunan, dilaksanakan Konsultasi Publik ulang.  
(2) Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal berita acara kesepakatan. Pasal 79. 
 
Pasal 79 
Dalam hal bentuk Ganti Kerugian berupa tanah pengganti atau pennukiman 
kembali, musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 juga 
menetapkan rencana lokasi tanah pengganti atau pennukiman kembali . 
 
Instruksi Presiden No. 9/ 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 
Nasional 
 
Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, 
serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi 
pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional; 
 
PERTAMA: Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, 
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program 
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pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, 
serta kewenangan masing-masing.  
 
KEDUA: Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam 
Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan 
dalam melaksanakan pengarusutamaan gender. 
 
UU. 51/Prp/TAHUN 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yng Berhak atau 
Kuasanya 
 
4. Didalam menggunakan wewenangnya sebagai yang dimaksud dalam Pasal ini, maka 
mengenai penyelesaian pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan itu Menteri Agraria harus 
memperhatikan kepentingan rakyat pemakai tanah yang bersangkutan, kepentingan penduduk 
lainnya di 
daerah tempat letaknya perusahaan kebun dan luas tanah yang diperlukan perusahaan itu untuk 
menyelenggarakan, dengan ketentuan, 
bahwa terlebih dahulu harus diusahakan tercapainya penyelesaian dengan jalan musyawarah 
dengan pihak-pihak yang bersangkutan. 
 
 

(1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi 
masyarakat.  

(2) (2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pemerintah Daerah: a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah kepada masyarakat; b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk 
berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan 
pengembangan kapasitas masyarakat; c. mengembangkan pelembagaan dan mekanisme 
pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan 
dapat terlibat secara efektif; dan/atau  
d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: 
b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian 
pembangunan Daerah; 
c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan 
d. penyelenggaraan pelayanan publik. 

(4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk: 
a. konsultasi publik; 
b. musyawarah; 
c. kemitraan; 
d. penyampaian aspirasi; 
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e. pengawasan; dan/atau 
f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit mengatur: 
b. kelembagaan dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah;  
c. bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran Pemerintahan Daerah; dan  
d. dukungan penguatan kapasitas terhadap kelompok dan organisasi kemasyarakatan agar 
dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
 
 

Elemen Kunci  2.2  
Memberitahukan 
kepada orang-
orang yang harus 
dipindahkan akan 
hak-hak mereka 
serta pilihan-pilihan 
untuk pemukiman 
kembali. 
 

Peraturan Presiden No. 71 tahun  2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
Pasal 32 
(1) Tim Persiapan menjelaskan mengenai  Rencana Pengadaan Tanah dalam konsultasi publik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. 
(2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk kepentingan umum; 
b. Tahapan dan  waktu proses penyelengaraan Pengadaan Tanah; 
c. Peran penilai dalam menentukan nilai Ganti Kerugian; 
d. Insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak;  
e. Obyek yang  dinilai Ganti Kerugian; 
f. Bentuk Ganti Kerugian; dan 
g. Hak dan kewajiban pihak yang berhak. 
 
UU No. 2 tahin 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum 
 
Pasal 55: 
Dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah, Pihak yang Berhak mempunyai hak 
a. mengetahui rencana penyelenggaraan Pengadaan Tanah; dan  
b. memperoleh informasi mengenai Pengadaan Tanah 
 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 33/ 2016 tentang Penyelesaian Teknis 
Terhadap Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Dikuasai Masyarakat pada Kawasan 
Hutan Dalam Rangak Percepatan Pembangunan 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Penyelesaian Teknis adalah proses pemberian sejumlah 
uang kepada masyarakat yang menguasai tanah, 

Setara Penuh Tidak ada 
rekomendasi 



48 Annex 1  

 

(A) 
Pernyataan Upaya 
Perlindungan ADB  

(B) 
  Ketentuan Hukum Negara yang terkait11 

(C) 
Tingkat Kesetaraan 12 

(D) 
Tindakan untuk 
Menutup 
Kesenjangan yang 
disarankan 

bangunan, dan/atau tanaman pada kawasan hutan. 
 
Pasal 4 
(3) Sebelum dilaksanakan Penyelesaian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT PLN 
(Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat yang menguasai tanah, 
bangunan, dan/atau tanaman yang berada pada kawasan hutan. 
(4) Penyelesaian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan terhadap tanah, 
bangunan, dan/atau tanaman yang dikuasai masyarakat yang berada pada kawasan hutan. 
(5) Penyelesaian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sebagai bagian dari 
proses pengadaan tanah oleh PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL 
untuk PIK dengan memperhitungkan 
kebutuhan dan dampak sosial masyarakat. 
 
Perpres 71 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum  
 
Pasal 32 
(1) Tim Persiapan menjelaskan mengenai rencana Pengadaan Tanah dalam Konsultasi Publik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.  
(2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk kepentingan umum;  

b. tahapan dan waktu proses penyelenggaraan Pengadaan Tanah;  

c. peran Penilai dalam menentukan nilai Ganti Kerugian;  

d. insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak;  

e. Obyek yang dinilai Ganti Kerugian;  

f. bentuk Ganti Kerugian; dan  

g. hak dan kewajban Pihak yang Berhak. 

 
Pasal 33 
 (1) Dalam Konsultasi Publik dilakukan proses dialogis antara Tim Persiapan dengan Pihak yang 
Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan masyarakat yang terkena dampak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. 
Pasal 68 
(1) Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah dengan Pihak yang berhak dalam 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai diterima oleh Ketua 
Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (3).  
(2) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 
mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah.  
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(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung untuk 
menetapkan bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 65 ayat (1).  
 
(1)  

Elemen Kunci (2.3):  
Memastikan agar 
mereka berperan 
serta dalam 
perencanaan, 
pelaksanaan, dan 
pemantauan serta 
evaluasi program-
program 
pemukiman 
kembali 
 

UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum  
 
Penjelasan Umum 
Pasal 1  
8. “Konsultasi Publik” adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang 
berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan 
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.  
 
Pasal 2 
“Asas Keikutsertaan” adalah dukungan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah melalui 
partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak perencanaan sampai 
dengan kegiatan pembangunan. 
 
Pasal 55 
Dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah, Pihak yang Berhak mempunyai hak: 
a. mengetahui rencana penyelenggaraan Pengadaan Tanah; dan 
b. memperoleh informasi mengenai PengadaanTanah. 
 
Pasal 19 
(2)  Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
melibatkan Pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta 
dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang 
disepakati.  
Penjelasan pasal 19 (2): “masyarakat yang terkena dampak” misalnya masyarakat yang 
berbatasan langsung dengan lokasi Pengadaan Tanah 
(3) Pelibatan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 
melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak atas lokasi 
rencana pembangunan. 
Penjelasan Pasal 19 (3):  
“Surat kuasa” adalah surat kuasa untuk mewakili konsultasi publik sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. “Dari dan oleh Pihak yang Berhak” adalah 
penerima kuasa dan pemberi kuasa sama-sama berasal dari Pihak yang Berhak. 
Pasal 51 

Setara Penuh Tidak ada 
rekomendasi 
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(1) Pemantauan dan evaluasi kinerja Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Pemerintah. 
(2) Pemantauan dan Evaluasi hasil serah terima Pengadaan Tanah untuk Kepentingan 
Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan oleh Pejabat 
Pertanahan. 
 
Pasal 55 
Dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah, Pihak yang Berhak mempunyai hak: 
a. mengetahui rencana penyelenggaraan Pengadaan Tanah; dan 
b. memperoleh informasi mengenai PengadaanTanah. 
 
Pasal 57 
Dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, masyarakat dapat 
berperan serta, antara lain: 
a. memberikan masukan secara lisan atau tertulis mengenai Pengadaan Tanah; dan 
b. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah. 
Penjelasan pasal 57 (b): 
“Dukungan” adalah menerima program dan melancarkan proses Pengadaan Tanah.  
 
Perpres No.71 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 
untuk Kepentingan Umum 
 
Pasal 29  
(1) Konsutasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), 
dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang 
Berhak.  
(2) Tim Persiapan melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) di kantor kelurahan/desa atau nama lain atau kantor kecamatan di 
tempat rencana lokasi pembangunan, atau tempa t yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan 
Pihak yang Berhak. 
(3) Pelaksanaan Kon sultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan 
secara bertahap dan lebih dari 1 (satu) kali sesuai dengan kondisi setempat. 
(4) Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam 
jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja yang dihitung mulai tanggal 
ditandatanganinya daftar sementara lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 ayat (1).  
 
Pasal 30 
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(1) Dalam hal pembangunan yang direncanakan akan mempunyai dampak khusus, Konsultasi 
Publik dapat melibatkan masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan secara 
langsung. 
(2) Konsultasi Publik sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di kantor kelurahan/ 
desa atau nama lain a tau kantor kecamatan di tempat rencana lokasi pembangunan, atau 
tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan Pihak yang Berhak. 
 
Pasal 31 
(1) Tim Persiapan mengundang Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 
masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 untuk hadir dalam 
Konsultasi Publik. 
(2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan langsung kepada Pihak yang 
Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan masyarakat yang terkena dampak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau melalui perangkat kelurahan/ desa atau nama lain 
dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelwn pelaksanaan Konsultasi Publik. 
(3) Undangan yang diterima oleh Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak aeau 
perangkat kelurahan/desa atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2). dibuktikan 
dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena 
dampak atau perangkat kelurahan/desa atau nama lain. 
(4) Dalam hal Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya, pemberitahuan dilakukan 
melalui: 
a. pengumuman di kantor kelurahan/desa atau nama lain atau 
kecamatan pada lokasi rencana pembangunan; dan 
b. media eetak atau media elektronik. 
 
Pasal 32  
(1) Tim Persiapan menjelaskan mengenai rencana Pengadaan Tanah dalam Konsultasi Publik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal29. (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) 
me liputi: a. maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk kepentingan umum; b. tahapan 
dan waktu proses penyelenggaran Pengadaan Tanah; c. peran Penilai dalam menentukan nilai 
Ganti Kerugian; d . insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak; e. Objek yang dinilai 
Ganti Kerugian; f. bentuk Ganti Kerugian; dan 
g. hak dan kewajiban Pihak yang Berhak.  
 
 
Pasal 33 
(1) Dalam Konsultasi Publik dilakukan proses dialogis antara Tim Persiapan 
dengan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan masyarakat yang 
terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. 
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(2) Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak 
(3) Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya diberikan 
kesempatan untuk memberikan pandanganJtanggapan terhadap lokasi rencana pembangunan. 
(4) Kehadiran Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan daftar hadir. (5) Hasil kesepakatan 
atas lokasi rencana pembangunan dalam Konsultasi Publik dituangkan dalam berita acara 
kesepakatan .  
 
Pasal 34 
(1) Dalam hal Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdapat Pihak yang 
Berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya yang tidak sepakat atau 
keberatan atas lokasi rencana pembangunan, dilaksanakan Konsultasi Publik ulang. (2) 
Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan da1am jangka 
waletu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal berita acara kesepakatan 
(3) Kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam Konsultasi Publik ulang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dituangkan dalarn berita acara kesepakatan dalam 
Konsultasi Publik ulang.  
 
Pasal 35 
(I) Dalam hal Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) masih 
terdapat pihak yang keberatan atas lokasi rencana pembangunan, Instansi yang memerlukan 
tanah melaporkan keberatan kepada gubernur meJalui Tim Persiapan. 
(2) Gubernur membentuk Tim Kajian Keberatan untuk melakukan kajian atas keberatan lokasi 
rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
 
Peraturan Presiden No. 56/2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 
dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional 
Pasal 7 
(2) f. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian uang santunan kepada Masyarakat. 
 
UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
 
Pasal 354  
(1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi 
masyarakat.  
(2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah 
Daerah:  

a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
masyarakat;  
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b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas 
masyarakat;  
c. mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang 
memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; 
dan/atau 
d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. penyusunan 
Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat; b. perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan Daerah; c. 
pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan d. penyelenggaraan pelayanan 
publik. 
D. Pembagian Urusan Pemenrintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman  
1. Perumahan  
a. Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). c. Pemerintah Pusat.  
a. Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  
c. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah 
Pusat. d. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi MBR. 
 
Daerah Provinsi 
b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah 
Daerah provinsi. 
 
Daerah Kabupaten/kota 

b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah 
Daerah kabupaten/kota 

J. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 
4. Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 
Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh 
Pemerintah Pusat. 
Pemerintah pusat 
- Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah 
Daerah provinsi 
Pemerintah Provinsi 
- Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah 
Daerah. 
Pemerintah Kabupaten / Kota  
 
UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik 
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Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 
penduduk atas 
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik. 
Pasal 5 
(1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta 
pelayanan 
administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, 
pekerjaan dan 
usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, 
energi, 
perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait. 
Pasal 18 
Masyarakat berhak: 
a. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan; 
b. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan; 
c. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan; 
d. mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan; 
e. memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila 
pelayanan yang 
diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; 
f. memberitahukan kepada Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang 
diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; 
g. mengadukan Pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak 
memperbaiki pelayanan kepada Penyelenggara dan ombudsman; 
h. mengadukan Penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau 
tidak memperbaiki pelayanan kepada Pembina Penyelenggara dan ombudsman; dan 
i. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan. 
 
UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Permukiman 
Pasal 131 
 (1) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan 
pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.  
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan 
masukan dalam: a. penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; 
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b. pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; c. pemanfaatan 
perumahan dan kawasan permukiman; d. pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan 
kawasan permukiman; dan/atau e. pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman;  
(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk 
forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. 

 

Elemen Kunci (2.4):  
Memberi perhatian 
khusus pada 
kebutuhan 
kelompok-
kelompok rentan, 
khususnya mereka 
yang hidup di 
bawah garis 
kemiskinan, 
penduduk yang 
tidak memiliki 
tanah, kaum lanjut 
usia, perempuan 
dan anak-anak, 
dan masyarakat 
adat, dan mereka 
yang tidak punya 
kepemilikan sah 
terhadap tanah, 
dan memastikan 
peran serta mereka 
dalam konsultasi. 
 

UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum  
 
Pasal 1  
Dalam Undang-Undang ini 
3. Pihak yang berhak adalah pihak yang mengendalikan atau memiliki objek pengadaan tanah.  
4. “Objek Pengadaan Tanah” adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, 
tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.  
8. menyatakan bahwa “Konsultasi Publik” adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah 
antarpihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam 
perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.  
 
Pasal 2 menyatakan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan 
berdasarkan asas: 
a. kemanusiaan 
Penjelasan:  “asas kemanusiaan” adalah Pengadaan Tanah harus memberikan pelindungan 
serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan 
penduduk Indonesia secara proporsional. 
c. keadilan 
 Penjelasan:  “asas keadilan” adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada Pihak 
yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat 
melangsungkan kehidupan yang lebih baik. 
g. Keikutsertaan 
Penjelasan: “keikutsertaan” adalah dukungan dalam pelaksanaan pengadaan tanah melalui 
keikutsertaan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari kegiatan 
perencanaan sampai pada pembangunan 
h.  kesejahteraan 
Penjelasan:  “asas kesejahteraan” adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dapat 
memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan Pihak yang Berhak dan masyarakat 
secara luas.  

Setara Sebagian 
CSS memiliki peraturan 
tentang perlindungan sosial 
dan hak asasi manusia 
yang berlaku bagi 
kelompok rentan  seperti 
yang disyaratkan oleh SPS 
ADB. UU No. 2/2012 
menetapkan prinsip bahwa 
keikutsertaan masyarakat 
adalah salah satu bagian 
dari proses  pengadaan 
tanah bagi pembangunan 
untuk kepentingan umum. 
Namun Kerangka hukum 
tidak mengidentifikasi  
beberapa kelompok 
sebagai kelompok yang 
rentan. Misalnya mereka 
yang tak memiliki tanah 
atau tak memiliki hak atas 
tanah mungkin merupakan 
pemilik bagunan dan  
menurut Peraturann 
Pemerintah No 71/2012. 
Mereka dianggap sebagai 
pemilik tanah.  
UU No. 39/1999 
mewajibkan perhatian 
khusus  pada kebutuhan 
kelompok  rentan dan 
menerangkan bahwa  

PLN:  Mengadopsi 
keputusan khusus 
instansi atau 
mengupayakan 
penerbitan sebuah 
instrumen yang akan 
secara efektif 
mengharuskan semua 
divisi PLN yang relevan 
untuk mematuhi hal-hal 
berikut ini memberikan 
perhatian khusus pada 
kebutuhan kelompok 
rentan jika ppengadaan 
tanah berdampak pada 
orang-orang yang 
rentan, terutama 
mereka yang berada di 
bawah garis 
kemiskinan, yang tidak 
memiliki tanah, orang 
tua, wanita dan anak-
anak,Masyarakat Adat, 
dan mereka yang tidak 
memiliki hak hukum 
atas tanah, dan 
memastikan partisipasi 
mereka dalam 
konsultasi. 
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UU no. 2 tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 71 
tahun 2012  tentang Pengadaan Tanah demi Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum 
Pasal 17 
 (1) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa perseorangan, badan 
hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai 
Obyek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.  
(2) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. pemegang hak atas tanah;  
b. pemegang pengelolaan;  
c. nadzir untuk tanah wakaf; Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat BPN RI Bidang SJDI 
Hukum  
d. pemilik tanah bekas milik adat;  
e. masyarakat hukum adat;  
f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;  
g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau  
h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. 

Pasal29  
(1) Konsutasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), 
dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dati Pihak yang 
Berhak. (2) Tim Persiapan melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kantor kelurahanjdesa atau 
nama lain atau kantor kecamatan di tempat rencana lokasi 
pembangunan. atau tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan 
Pihak yang Berhak. 
(3) Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan 
secara bertahap dan lebih dari 1 (satu) kali sesuai 
dengan kondisi setempat. 
(4) Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3),dilakukan dalam 
jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja yang dihitung mulai tanggal 
ditandatanganinya daftar sementara lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 ayat (1). 
 
Peraturan Presiden No. 56/2017 tentang Penanganan Dampak Sosial 
Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis 
Nasional   
Pasal 2 
(1) Pemerintah melakukan penanganan dampak sosial 
kemasyarakatan kepada Masyarakat yang menguasai 
tanah yang digunakan untuk pembangunan Proyek 

kelompok rentan meliputi 
orang lanjut usia, anak-
anak, fakir miskin, wanita 
hamil dan penyandang 
cacat. Namun tidak 
mencakup mereka yang 
tidak memiliki tanah dan 
yang tak memiliki hak 
hukum atas tanah. 
Peraturan no 56/2017 
mengatur ganti kerugian 
untuk mereka yang tidak 
meiliki ha katas tanah dan 
menetapkan untuk 
pembentukan sebuah 
panitai terpadu untuk 
menangani ganti kerugian 
bagi mereka  jika mereka 
dipindahkan  
Oleh proyek strategis 
nasional. Panitia Terpadu 
tersebut tidak secara 
explisit mencakupkan 
orang-orang yang tak 
memiliki hak atas tanah 
namun peraturan tersebut 
menetapkan  bahwa 
“kelompok lain yang 
dianggap perlu” dapat 
dimasukkan dalam panitia 
terpadu. Peraturan tersebut 
menetapkan bahwa panitia 
terpadu tersebut akan 
memfasilitasi pemecahan 
masalah namun tidak 
menetapkan adanya 
konsultasi dengan orang-
orang yang tak memiliki ha 
katas tanah. 
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Strategis Nasional. 
(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
tanah negara atau tanah yang dimiliki hak atas tanahnya oleh pemerintah, pemerintah 
daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah. 
Pasal 3  
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), memenuhi kriteria: a. memiliki 
identitas kependudukan yang disahkan oleh kecamatan setempat; dan b. tidak memiliki hak 
atas tanah yang dikuasainya 
Pasal 4  
Penguasaan tanah oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), memenuhi 
persyaratan sebagai berikut:  
a. telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat 10 (sepuluh) tahun 
secara terus menerus; dan  
b. menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka, serta tidak diganggu 
gugat, dan diakui dan dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah dan/atau lurah/kepala desa 
setempat. 
Pasal 7  
(1) Gubernur setelah menerima dokumen rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), membentuk Tim Terpadu Penanganan Dampak 
Sosial Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Tim Terpadu.  
(2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:  
a. melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas bidang tanah yang dikuasai oleh 
Masyarakat;  
b. melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas Masyarakat yang menguasai tanah;  
c. menunjuk pihak independen untuk menghitung besaran uang santunan; 
 
UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Pasal 5 
(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut 
dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang samasesuai 
dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum. 
(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan 
yang objektif dan tidak berpihak. 
(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan 
berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan 
dengan kekhususannya. 
Penjelasan 
Ayat (3): Yang dimaksud dengan "kelompok rentan" termasuk orang tua, anak-anak, 
orang miskin, wanita hamil, dan orang cacat. 
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Pasal 40 
Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. 
 
UU No. 13/2011 tentang Penanganan Masyarakat Miskin 
Pasal 3 
Fakir miskin berhak :  

a. Memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan 
b. Memperoleh pelayanan kesehatan 
c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya 
d. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan dan 

memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya 
e. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, 

dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta 
memberdayakan diri dan keluarganya; 

f. Memperoleh derajat kehidupan yang layak, 
g. Memeroleh lingkungan hidup yang sehat; 
h. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan 
i. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha 

Pasal 21 
Upaya penanganan fakir miskin di wilayah pedesaan dilakukan melalui: 

a. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan dan 
kerajinan 

b. Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan 
kerajinan; 

c. Peningkatan pembanguna  sarana dan prasarana;  
d. Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan/atau 
e. Pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya 

Pasal 36 
(1) Sumber pendanaan dalam penaganan fakir miskin meliputi: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
c. Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan 
d. Dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan 
e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat 

 
(2) Dana yang disishkan dari perusahaan perseroan sebagai dimaksud pada ayat (1) 
huruf c digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin. 
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INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG 
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL 
 
Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, 
serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi 
pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional; 
PERTAMA: Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, 
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program 
pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, 
serta kewenangan masing-masing. KEDUA: Memperhatikan secara sungguh-sungguh 
Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir 
dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender. 
 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1984 TENTANG 
PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI 
TERHADAP WANITA 
Pasal 1  
Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "diskriminasi terhadap perempuan" berarti setiap 
perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang 
memiliki efek atau tujuan merusak atau meniadakan pengakuan, kesenangan atau 
kegiatan oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar 
kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di 
bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau lainnya. 
UU No. 11/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya [ICESR] 
 
Pasal 3 
Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk memastikan persamaan hak laki-
laki dan perempuan untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial dan budaya yang 
ditetapkan dalam Kovenan ini. 
UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum 
Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini  
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. 
Pasal 4  
(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah 
hukum. 
Pasal 5 
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(1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi 
setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara 
layak dan mandiri. 
(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, 
layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. 
 

Elemen Kunci (2.5):  
Membuat satu 
mekanisme 
penanganan 
keluhan untuk 
menerima dan 
memfasilitasi 
penyelesaian 
terhadap 
kekhawatiran 
penduduk yang 
terkena dampak 
 

UU No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum menetapkan sebagai berikut: 
 
Pasal 20 
(1) Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19  
dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja 
(2) Apabila sampai dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja pelaksanaan 
Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat 
pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan Konsultasi  
Publik ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. 
Penjelasan pasal 20 (2): Pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan 
menyampaikannya secara tertulis dengan disertai alasan keberatannya.  
 
Pasal 21 
1)  Apabila dalam Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) masih 
terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, Instansi yang 
memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat. 
(2)  Gubernur membentuk tim untuk melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi 
pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Penjelasan Pasal 21 (2): Yang dimaksud dengan “kajian atas keberatan rencana lokasi 
pembangunan” adalah kajian atas dokumen keberatan yang diajukan oleh Pihak yang Berhak. 
 (3)  Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 

a. sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota; 
b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris merangkap 
anggota; 
c. instansi yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai 
anggota; 
d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota; 
e. bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan 
f. akademisi sebagai anggota.  
 

 (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas: 
a. menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan; 
b. melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan; dan 

Setara penuh Tidak ada rekomendasi 
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c. membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.  
 

(5)  Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi diterima atau 
ditolaknya keberatan rencana lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) 
hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan oleh gubernur 
 (6)  Gubernur berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengeluarkan 
surat diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan. 
 
Pasal 22 
(1) Dalam hal ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (6), gubernur menetapkan lokasi pembangunan. (1)  
(2) Dalam hal diterimanya keberatan atas rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (6), gubernur memberitahukan kepada Instansi yang memerlukan tanah 
untuk mengajukan rencana lokasi pembangunan di tempat lain 
 
Pasal 23 
(1)  Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapan 
lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 
(tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi. 
 (2)  Pengadilan Tata Usaha Negara memutus diterima atau ditolaknya gugatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya 
gugatan. 
 (3)  Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan 
kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia 
 (4)  Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
kerja sejak permohonan kasasi diterima. 
 (5)  Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi dasar diteruskan 
atau tidaknya Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum. 
 
 
Pasal 26 
(1) Gubernur bersama Instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi 
pembangunan untuk Kepentingan Umum. 
 (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk pemberitahuan 
kepada masyarakat bahwa di lokasi tersebut dilaksanakan pembangunan untuk Kepentingan 
Umum. 
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Pasal 35  
 (1) Apabila dalam Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) masih 
terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, Instansi yang 
memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat melalui Tim 
Persiapan.  
(2) Gubernur membentuk Tim Evaluasi Keberatan untuk melakukan kajian atas keberatan 
rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
(3) Tim Evaluasi Keberatan seperti dimaksud pada atay (2) terdiri dari:  

a. sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota;  
b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris merangkap 
anggota;  
c. instansi yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai 
anggota;  
d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota;  
e. bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan 
f. akademisi sebagai anggota 

 
(4)  Tim Evaluasi Keberatan sebagaimana dimaksud pada atay (3) bertugas: 

a. menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan; 
b. melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan; dan 
c. membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.  

 
(5)  Untuk memudahkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ketua Tim 
Evaluasi Keberatan dapat membentuk secretariat. 
 
Pasal 38 
 
(1)  Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, 
Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam 
waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1). 
 (2)  Pengadilan negeri  memutus bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan 
Penjelasan Pasal 38 (2):  Sebagai pertimbangan dalam memutus putusan atas besaran Ganti 
Kerugian, pihak yang berkepentingan dapat menghadirkan saksi ahli di bidang penilaian untuk 
didengar pendapatnya sebagai pembanding atas penilaian Ganti Kerugian. 
(3) Pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada 
Mahkamah Agung Republik Indonesia 
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 (4) Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
kerja sejak permohonan kasasi diterima 
(5) Putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
menjadi dasar pembayaran Ganti Kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan. 
Pasal 39 
Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, tetapi tidak 
mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), karena 
hukum Pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti Kerugian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) 
 
 
Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Pelaksanaan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan  Tanah 
bagimPembangunan untuk Kepentingan Umum 
Pasal 34  
(1) Dalam hal Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdapat Pihak yang 
Berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya yang tidak sepakat atau 
keberatan atas lokasi rencana pembangunan, dilaksanakan Konsultasi Publik ulang.  
(2) Konsultasi Publik uJang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan da1am jangka waletu paling lama 30 (tiga puJuh) hari kerja 
sejak tanggal berita acara kesepakatan 
(3) Kesepakatan atas lokas! rencana pembangunan dalwn Konsultasi Publik 
ulang sc:bagaimana dimaksud pada ayat (I) dituangkan dalarn berita 
acant kesepakatan dalam Konsultasi Publik ulang.  
 
Pasal 35 
(I) Dalarn hal Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) masih 
terdapat pihak yang keberatan atas lokasi rencana pembangunan, Instansi yang memerlukan 
tanah melaporkan keberatan kepada gubemur melalui Tim Persiapan. 
(2) Gubemur membentuk Tim Kajian Kebcratan untuk melakukan kajian atas keberatan lokasi 
rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 
8. sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota; 
b. Kepala Kantor Wilayah BPN sebagai sekretaris merangkap anggota; 
c. Instansi yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah 
sebagai anggota; 
d. kepaJa kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota; 
e. bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan 
r. akademisi sebagai anggota.  
(4) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas: 
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a. menginventarisasi masaJah yang menjadi aJasan keberatan; 
b. melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan; 
c. membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan. 
(5) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), Ketua Tim Kajian dapat membentuk sekretariat.  
 
Pasa1 36 
(1) Inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud datam PasaI 35 ayat (4) huruf a berupa: 
a. klasifikasi jenis dan alasan keberatan; 
b. klasifikasi pihak yang keberatan; dan 
c. klasifikasi usuIan pihak yang keberatan; 
(2) Inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c 
disusun dalam bentuk dokwnen keberatan. 
(3) Pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan sebagaimana 
 dimaksud daJam PasaI 35 ayat (4) huruf b dilakukan untuk: 
a. menyamakan persepsi tentang materi/aJasan keberatan pihak yang keberatan; dan 
b. menjelaskan kembali maksud dan tujuan rencana pembangunan. 
(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 35 ayat (4) huruf c didasarkan atas 
hasil kajian dokumen keberatan yang diajukan oleh pihak yang keberatan terhadap: 
 
Pasal 37  
Rekomendasi Tim Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) ditandatangani oleh 
Ketua Tim Kajian dan disampaikan kepada gubernur.  
Pasa1 38 (I) Berdasarkan rekomendasi Tim Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
ayat (5), gubernur mengeIuarkan swat diterima atau ditoIaknya keberatan atas Iokasi rencana 
pembangunan. (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (I), disampaikan kepada Instansi 
yang memerlukan tanah dan pihak yang keberatan.  
 
Pasal 39 Penanganan keberatan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (I) 
dilakukan paling lama 14 (empat belas) han kerja sejak diterimanya keberatan 
 
Pasal 40 
Dalam hal gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (I) 
memuruskan dalam suramya menerima keberatan, Instansi yang memerlukan 
tanah membatalkan rencana pembangunan atau memindahkan lokasi 
pembangunan ke tempat lain. 
 
UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum 
Dalam Undang-Undang ini: 
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok 
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orang miskin. 
Pasal 4  
(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah 
hukum. 
Pasal 5  
(1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap 
orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan 
mandiri.  
(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, 
layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. 
 
Peraturan Mahkamah Agung  No. 2 /2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa 
Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha 
Negara 
 
Pasal 2  
Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Penetapan Lokasi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.  
Pasal 3  
Pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi 
tuntutan agar penetapan lokasi dinyatakan batal atau tidak sah.  
Pasal 4  
Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 paling lambat 30 hari sejak 
diumumkan penetapan lokasi. 
 
Peraturam Mahkamah Agung No. 3/ 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan 
Penitipan Ganti Kerugian ke Pngadilan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum 
Pasal 2 
Pengadilan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Keberatan 
terhadap bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah 
Penetapan Ganti Kerugian. 
Pasal 3 
Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan dalam bentuk permohonan. 
Pasal 4  
Keberatan dapat diajukan oleh:  
a. pihak yang berhak atau kuasanya yang hadir tetapi menolak hasil Musyawarah Penetapan 
Ganti Kerugian; dan/atau  
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b. pihak yang berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa yang menolak hasil 
Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian. 
 

Elemen Kunci (2.6):  
Membantu 
lembaga-lembaga 
sosial dan budaya 
dari orang-orang 
yang dipindahkan 
dan masyarakat 
tempatan mereka. 

UU. No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum  menetapkan sebagai berikut: 
Pasal 15 (2): 
Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 
Penjelasan Pasal 15 (2):  
Studi kelayakan mencakup:  
a. survei sosial ekonomi;  

b. kelayakan lokasi;  

c. analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat; 

d. perkiraan nilai tanah;  

e. dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah 

dan pembangunan; dan 

f. studi lain yang diperlukan (misalnya studi tentang budaya masyarakat, studi tentang politik 

dan keamanan, atau studi tentang urusan agama untuk mengantisipasi dampak spesifik 

akibat pembangunan untuk Kepentingan Umum). 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG 

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
Pasal 112 
(6) Pelaksanaan pemugaraan, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dilakukan dengan 
memperhatikan antara lain: 
a. hak keperdataan masyarakat terdampak; 
b. kondisi ekologis lokasi; dan 
c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak. 
 
Pasal 114 
(3) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf c dilakukan 
melalui tahap: 
a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah; 

Kesetaraan Parsial UU No. 
2/2012 menetapkan bahwa 
studi kelayakan harus 
mencakup survei ekonomi 
sosial, harus 
mengidentifikasi dampak 
sosial yang mungkin timbul 
dari pengadaan tanah dan 
konstruksi, dan mungkin 
termasuk kajian lain, 
termasuk tentang budaya 
masyarakat yang terkena 
dampak. Peraturan 
Pemerintah No. 14/2016 
menetapkan bahwa 
pemukiman kembali harus 
dilakukan dengan 
mempertimbangkan hak-
hak sipil dan kondisi sosial, 
ekonomi dan budaya dari 
masyarakat yang terkena 
dampak. Peraturan 
tersebut juga menetapkan 
bahwa pemukiman kembali 
harus dilakukan secara 
bertahap, yang termasuk 
sosialisasi dan konsultasi 
dengan masyarakat yang 
terkena dampak. UU No. 
7/2012 mengharuskan 
pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan 
masyarakat mencegah 

PLN: Mengadopsi 
keputusan spesifik-
instansi atau 
mengupayakan 
penerbitan sebuah 
instrumen yang secara 
efektif akan 
mewajibkan semua 
divisi PLN yang relevan 
untuk mematuhi hal-hal 
berikut: memberikan 
dukungan untuk 
lembaga sosial dan 
budaya dari orang-
orang yang 
dipindahkan dan 
masyarakat tempatan 
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b. penghunian sementara untuk masyarakat di Perumahan dan Permukiman Kumuh pada lokasi 
rawan bencana; 
c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak; 
d. pendataan masyarakat terdampak; 
e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting dan 
rencana pelaksanaan pemukiman kembali; 
f. musyawarah dan diskusi penyepakatan; 
g. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan; 
h. proses legalisasi tanah pada lokasi pemukiman baru; 
i. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan Perumahan dan Permukiman baru; 
j. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali; 
k. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; 
l. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting; 
m. pemanfaatan; dan 
n. pemeliharaan dan perbaikan. 
 
UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 
 
Pasal 6 
 (1) Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya: a. memelihara kondisi damai dalam 
masyarakat; b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai; c. meredam 
potensi Konflik; dan d. membangun sistem peringatan dini. (2) Pencegahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. 
 
Peraturan Pemerintah No. 2/2015 tentang Pelaksanaan UU No. 7/2012 tentang Penanganan 
Konflik Sosial 
 
Pasal 3  
Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan 
pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melalui penyelenggaraan 
kegiatan: 
a. penguatan kerukunan umat beragama;  
b. peningkatan forum kerukunan masyarakat;  
c. peningkatan kesadaran hukum;  
d. pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan;  
e. sosialisasi peraturan perundang-undangan;  
f. pendidikan dan pelatihan perdamaian;  
g. pendidikan kewarganegaraan; h. pendidikan budi pekerti;  
i. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik; 

konflik sosial dan 
Peraturan Pemerintah No. 
2/2015 menetapkan 
metode pencegahan 
konflik. Namun demikian, 
tidak ada persyaratan 
eksplisit untuk mendukung 
lembaga sosial dan 
budaya dari orang-orang 
yang dipindahkan dan 
masyarakat tempatan. 
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 j. penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;  
k. pembinaan kewilayahan;  
l. pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan; m. 
penguatan/pengembangan kapasitas (capacity building);  
n. pengentasan kemiskinan; o. desa berketahanan sosial;  
p. penguatan akses kearifan lokal; q. penguatan keserasian sosial; dan  
r. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Elemen Kunci (2.7): 
Apabila muncul 
dampak yang 
sangat kompleks 
dan sensitive  
akibat pemukiman 
kembali tidak 
dengan sukarela, 
keputusan-
keputusan dalam 
pemberian ganti 
rugi dan 
pemukiman 
kembali harus 
didahului oleh satu 
tahap persiapan 
sosial. 
 

UU No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum 
 
Pasal 15 
(1) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada 
pasal 14 (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit 
memuat: 

a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;  

b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan 

Nasional dan Daerah; 
b. letak tanah;  

c. luas tanah yang dibutuhkan;  

d. gambaran umum status tanah;  

e. perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; 

f. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; 

g. perkiraan nilai tanah; dan  

h. rencana penganggaran. 

Penjelasan pasal 15 (1): 
Penyusunan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah dapat dilakukan secara bersama-
sama oleh Instansi yang memerlukan tanah bersama dengan instansi teknis terkait atau 
dapat dibantu oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Instansi yang memerlukan tanah. 

(1). Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan  
Penjelasan Pasal 15 (2): 
Studi kelayakan harus mencakup: 
a. survei sosial ekonomi; 
b. kelayakan lokasi; 
c. analisis biaya dan pengembangan manfaat bagi daerah dan masyarakat; 
d. perkiraan nilai tanah; 
e. dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul dari Akuisisi Tanah dan 

Setara Sebagian 
 
Sistem Hukum Indonesia 
telahmmemiliki ketentuan 
tentang  Tentang 
sosialisasi dan konsultasi 
selama proses pengadaan 
tanah namun tidak 
mewajibkan untuk 
mengidentifikasi risiko dan 
dampak pemukiman 
kembali tidak secara 
sukarela yang sangat 
kompleks dan sensitif, juga 
tidak  mewajibkan untuk 
melakukan tahap 
persiapan sosial untuk 
proyek-proyek seperti itu. 
 

PLN: Mengadopsi 
keputusan spesifik-
instansi atau 
mengupayakan 
penerbitan sebuah 
instrumen yang secara 
efektif akan 
mewajibkan semua 
divisi PLN yang relevan 
untuk mematuhi hal-hal 
berikut: melakukan 
tahap persiapan sosial 
jika risiko dan dampak 
pemukiman kembali 
tidak secara sukarela 
sangat kompleks dan 
sensitif 
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konstruksi; dan 
f. studi lain yang diperlukan. 
 
Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Pelaksanaan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan 
Tanah demi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
 
Pasal 12 
(1) Pemberitahuan rencana pembangunan oleh Tim Persiapan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (I), disampaikan secara langsung maupun 
tidak langsung kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan. 
(2) Pembcritahuan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan dengan cara: 
a. sosialisasi; 
b. tatap muka; atau 
c. surat pemberitahuan. 
(3) Pemberitahuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan melalui media cetak atau media elektronik.  
 
Pasal 13  
(1) Undangan sosialisasi atau tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf 
a dan huruf b disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan melalui lurah/ 
kepala desa a tau nama lain dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebclum 
pertemuan dilaksanakan. (2) Pelaksanaan sosialisasi atau tatap muka sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Tim Persiapan. (3) Hasil pelaksanaan sosialisasi atau tatap 
muka dituangkan d alam bentuk notulen pertemuan yang ditandatangani oleh ketua Tim 
Persiapan atau pejabat yang ditunjuk. 
 
Pasal 78  
(1) Ganti Kerugian dalam bentuk permukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 
ayat (1) huruf c diberikan oleh lnstansi yang memerlukan tanah melalui Pelaksana Pengadaan 
Tanah.  
(2) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh lnstansi yang memerlukan tanah setelah mendapat permintaan tertulis 
dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.  
(3) Permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk dan atas nama 
Pihak yang Berhak.  
(4) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan 
dengan Pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak tanpa menunggu selesainya pembangunan 
permukiman kembali 
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(5) Selama proses permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
dana penyediaan permukiman kembali dititipkan pada bank oleh dan atas 
nama Instansi yang memerlukan tanah. 
(6) Pelaksanaan penyediaan permukiman kembali sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak penetapan bentuk 
Ganti Kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah. 
 
Pasal 79 
Dalam hal bentuk Ganti Kerugian berupa tanah pengganti atau permukiman 
kembali, musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 juga 
menetapkan rencana lokasi tanah pengganti atau permukiman kembali 
 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 33/ 2016 tentang  Penyelesaian 
Tekinis Terhadap Tanah , Bangunan, dan/ atau Tanaman yang Dikuasai Masyarakat pada 
Kawasan Hutan dalam Rangka Percepatan Pembangunan  Insfrasutruktur 
Ketenagalistrikan 
 
Pasal 4 
 
(3). Sebelum dilaksanakan penyelesaian teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PT PLN 
(Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL melakukan sosialisasikepada 
masyarakat yang menguasai tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada pada kawasan 
hutan. 
 
Keputusan Direksi PLN No. 0344.P / DIR / 2016 tentang Pengadaan Tanah di PLN 
Pasal 6.  
Tahapan Pengadaan Tanah (2) Setelah dokumen rencana pembebasan lahan diterima ... tahap 
pembebasan tanah harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ... 
b. Sosialisasi kepada pihak-pihak yang berhak dan pihak-pihak yang terkena dampak harus 
melibatkan aparatur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, ahli, dan / atau pihak-pihak terkait 
lainnya dan dilakukan di lokasi rencana pembangunan atau lokasi lain yang disepakati oleh 
para pihak. 
 

 
Prinsip Kebijakan 3: Meningkatkan, atau paling tidak memulihkan, penghidupan orang-orang yang dipindahkan melalui (i) strategi pemukiman kembali sedapat mungkin berbasis 
lahan jika mata pencaharian orang-orang yang terkena dampak berbasis lahan atau memberikan ganti rugi uang tunai sesuai dengan nilai penggantian jika kehilangan tanah 
tidak mengurangi penghidupan mereka, (ii) segera memberikan ganti rugi atas aset dengan akses atas aset yang bernilai setara atau lebih tinggi, (iii) segera memberikan 
penggantian secara penuh untuk aset-aset yang tidak bisa dipulihkan, dan (iv) tambahan penghasilan dan layanan melalui skema pembagian manfaat jika memungkinkan 
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Elemen kunci 3.1 
Meningkatkan, atau 
paling tidak 
memulihkan, 
penghidupan 
orang-orang yang 
dipindahkan 
melalui strategi 
pemukiman 
kembali sedapat 
mungkin berbasis 
lahan jika mata 
pencaharian orang-
orang yang terkena 
dampak berbasis 
lahan atau 
memberikan ganti 
rugi uang tunai 
sesuai dengan nilai 
penggantian jika 
kehilangan tanah 
tidak mengurangi 
penghidupan 
mereka 

UU No/ 2/2012 tentang Pengadaan Tanah demi pembangunan untuk Kepentingan Umum 
Penjelasan Umum 
Dalam Undang-Undang ini  
 
Pasal 1 
 (2) menyatakan bahwa  “Pengadaan Tanah” adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara 
memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang 
berhak.  
(10) menyatakan bahwa  “Ganti Kerugian” adalah penggantian yang layak 
dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.  
(11) menyatakan bahwa  “Penilai Pertanahan,” yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang 
perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan  profesional yang telah 
mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga 
Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah. 
 
Pasal 2 menyatakan bahwa  Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan 
berdasarkan asas: 
b. keadilan;  
Penjelasan Pasal 2 (b):  
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah memberikan jaminan penggantian yang 
layak kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah sehingga 
mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.   
h. kesejahteraan;  
Penjelasan Pasal 2 (h):  
Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk 
pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan Pihak 
yang Berhak dan masyarakat secara luas.  
 
Pasal 33 
Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 
(1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: 

a. tanah;  
b. ruang atas tanah dan bawah tanah;  
c. bangunan;  
d. tanaman;  
e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau  
f. kerugian lain yang dapat dinilai. 

 
Yang dimaksud dengan “kerugian lain yang dapat dinilai” adalah kerugian nonfisik yang dapat 
disetarakan dengan nilai uang, misalnya kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya 
pemindahan tempat, biaya alih profesi, dan nilai atas properti sisa. 
 
Pasal 36 
Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:  

Setara Penuh Tidak ada 
rekomendasi 
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a. uang;  
b. tanah pengganti;  
c. permukiman kembali;  
Penjelasan Pasal 36 (c): Yang dimaksud dengan “permukiman kembali” adalah proses kegiatan 
penyediaan tanah pengganti kepada Pihak yang Berhak ke lokasi lain sesuai dengan 
kesepakatan dalam proses Pengadaan Tanah.  
a. kepemilikan saham; 

Penjelasan Pasal 36 (d): Yang dimaksud dengan “bentuk ganti kerugian melalui kepemilikan 
saham” adalah penyertaan saham dalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum 
terkait dan/atau pengelolaannya yang didasari kesepakatan antar pihak.  
e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.  
Penjelasan Pasal 36 (e): Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak misalnya gabungan 
dari 2 (dua) atau lebih bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf 
c, dan huruf d.  
 
Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Pelaksanaan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan 
Tanah demi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
 
Pasal 78 
(1) Ganti Kerugian dalam bentuk permukiman kembali sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c diberikan oleh Instansi yang 
memerlukan tanah melalui Pelaksana Pengadaan Tanah. 
(2) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk permukiman kembali 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan oleh Instansi yang 
memerlukan tanah setelah mendapat permintaan tertulis dari Kerua 
Pelaksana Pengadaan Tanah. 
 
Pasal 79 
Dalam hal bentuk Ganti Kerugian berupa tanah pengganti atau pennukiman 
kembali, musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 juga 
menetapkan rencana lokasi tanah pengganti atau pennukiman kembali 
 
Pasal 81 
(I) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua 
belah pihak dapat berupa gabungan 2 (dua) atau lebih bentuk Ganti 
Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (I) huruf a sampai 
huruf d. 
(2) Pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilairukan mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 
sampai dengan Pasal 80. 
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG 
KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK 
Pasal 1 
10. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas 
tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.  
11. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut 
bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah 
tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa 
dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. 
 
Pasal 33  
Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan 
usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan setelah memberikan ganti rugi hak atas tanah atau 
kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman. 
 
Pasal 34  
(1) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan untuk tanah yang dipergunakan 
secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta 
tanaman di atas tanah.  
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. 
Pasal 35  
Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan untuk penggunaan tanah secara 
tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan 
berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi jaringan 
transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra 
tinggi. 
 
Pasal 36  
(1) Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 diberikan untuk:  
a. tanah di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan 
tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi;  
b. bangunan dan tanaman di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran 
udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.  
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 
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Pasal 37  
(1) Besaran kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan oleh lembaga penilai independen yang 
ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.  
(2) Besaran kompensasi ditetapkan berdasarkan formula perhitungan kompensasi dikalikan 
dengan harga tanah, bangunan dan tanaman.  
 
Pasal 38  
Ketentuan lebih lanjut mengenai formula perhitungan dan tata cara pembayaran kompensasi 
tanah, bangunan, dan tanaman diatur dengan Peraturan Menteri. 
 
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 
5/2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  untuk Kepentingan 
Umum 
 
Pasal 29 
(1)  
Dalam hal disepakati ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti, instansi yang memerlukan 
tanah menyediakan tanah pengganti paling lama 6 (enam) bulan sejak penetapan bentuk ganti 
kerugian oleh pekasana pengadaan tanah. 
(4) Dalam hal instansi yang memerlukan tanah telah memperoleh tanah pengganti dan 
disepakati Pihak Yang Berhak, instansi yang memerlukan tanah menyerahkan tanahnya  
kepada Pihak yang Berhak setelah mendapatkan validasi dari ketua pelaksana pengadaan 
tanah. 
 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 38/ 2013 Tentang 
Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas 
Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi   
 
Pasal 2  
(1) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemegang Izin Operasi wajib 
memberikan Kompensasi atas tanah, bangunan dan tan am an yang berada di bawah ruang 
bebas SUIT atau SUTET sebelum melaksanakan penarikan jaringan SUIT atau SUTET di 
lokasi tersebut. 
 
 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 33/2016 tentang Penyelesaian  
Teknis terhadap  Tanah, Bangunan, dan / atau Tamanan yang Dikuasai oleh Masyarakat 
Pada Kawasan Hutan untuk Percepatan Pembangunan InfrastrukturKetenagalistrikan 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Penyelesaian Teknis adalah proses pemberian sejumlah uang kepada masyarakat yang 
menguasai tanah, bangunan, dan/atau tanaman pada kawasan hutan. 
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 / PMK01 / 2014 tentang Penilai Publik 
Bagian Kesatu 
Definisi 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu 
objek penilaian sesuai dengan SPI. 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 / PMK.01 / 2017 tentang Perubahan Menteri Keuangan 
 
Peraturan  Direksi PLN No. 0344.P / DIR / 2016 tentang Pengadaan Tanah di PLN 
Pasal 11 
Objek Ganti Kerugian dalam proses Pengadaan Tanah meliputi: 

1. Tanah 
2. Bangunan; 
3. Tanaman; dan/atau 
4. Benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah 

 
Pasal 12 
Penilaian Ganti Kerugian 

1. Penilaian Ganti Kerugian dilakukan oleh Penilai Publik 
2. Pengadaan Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PLN 

sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang jasa yang berlaku di PLN 
3. (3) Hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai publik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menjadi dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian. 
 
Pasal 16 
Ganti Kerugian dalam Keadaan Mendesak 

1. Tim Pengadaan Tanah dapat memprioritaskan pemberian ganti kerugian kepada pihak 
yang berhak dalam hal keadaan mendesak 

2. Keadaan mendesak dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, biaya pendidikan, 
menjalankan ibadah, pengobatan. Pembayaran hutang, dan/atau keadaan mendesak 
lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan/desa 
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3. Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal 25% (dua 
puluh lima persen) dari perkiraan ganti kerugian yang didasarkan atas Nilai Jual Objek 
Pajak tahun sebelumnya. 

4. Pemberian sisa ganti kerugian terhadap ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diberikan setelah ditetapkannya hasil penilaian dari penilai Publik 

5. Pelepasan hak objek Pengadaan Tanah diikuti dengan diberikannya pemberian sisa 
ganti kerugian sebagaiman dimaksud pada ayat (4). 

  
 
Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306): Penilaian PengadaanTanah demi 
pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar 
Penilaian Indonesia, Edisi VI - 2015 
 
Definisi Umum. 
1. Nilai penggantian yang adil adalah nilai bagi kepentingan pemilik berdasarkan kesetaraan 
dengan nilai pasar atau properti, mengingat elemen luar biasa dari kerugian non-fisik yang 
diakibatkan oleh pengambilalihan hak atas properti terkait. Penerapan Teknis1. Prinsip ganti 
kerugian adalah bahwa hak untuk menerima ganti kerugian yang wajar (adil).  
2. Penilaian dasar yang digunakan adalah Nilai Penggantian yang Masuk Akal. Nilai ini dapat 
dipahami sebagai nilai berdasarkan: 
2.1. Nilai bagi pemilik, manfaat ekonomi yang ditentukan berasal dari kontrol atau kepemilikan 
properti 
2.2. Ekuitas dengan nilai pasar 
2.3. Properti sesuai dengan objek pengadaan tanah 
2.4. Unsur luar biasa dari kerugian non-fisik adalah karena keharusan pemilik properti untuk 
melepaskan hak-hak mereka 
2.5. Kepemilikan properti 
3. Penilaian memperhitungkan nilai bagi pemilik, bukan nilai seperti yang disebutkan oleh pihak 
pembeli. 
 
UU No. 11/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Ekonomi, Sosial, dan 
Budaya Hak [ICESR] 
PASAL 11 
 
1.Negara negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan 
yang layak baginya dan keluarganya, termasuk cukup pangan, sandang dan papan yang layak, 
dan atas perbaikan kondisi hidupnya yang berkelanjutan. Negara negara Pihak akan 
mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin realisasi dari hak ini,... 
 
KUHPerdata Indonesia 
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Pasal 570 
 
Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk 
berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalahan 
dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang 
berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain semua itu dengan tak 
mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas 
ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi 
 
Peraturan Presiden No. 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di Kawasan 
Hutan 
Pasal 2 
Pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai 
dan dimanfaatkan oleh Pihak. 
Pasal 10 
Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan yang berada pada 
wilayah yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung  
a. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau 
fasilitas sosial dan memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan melalui resettlement;  
b. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau 
fasilitas sosial dan tidak memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan melalui tukar 
menukar kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;  
c. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dilakukan dengan 
memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial. 

a.  

Elemen Kunci (3.2):  
Memperbaiki, atau 
setidaknya 
memulihkan, mata 
pencaharian semua 
orang yang 
dipindahkan 
melalui 
penggantian aset 
dengan segera 
dengan aset yang 
setara atau lebih 
tinggi nilainya 

Penjelasan Umum 
Dalam Undang-Undang ini:…. 
Pasal 1  
(2) menyatakan bahwa “pengadaan Tanah”  “Pengadaan Tanah” adalah kegiatan menyediakan 
tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. 
(10) menyatakan bahwa   “Ganti Kerugian” adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak 
yang berhak dalam proses pengadaan tanah. 
 
Pasal 33 
Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 
(1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: 

a. tanah 
b. ruang atas tanah dan bawah tanah  
c. bangunan 

Setara sebagian 
Walaupun UU No. 2/2012 
menetapkan persyaratan 
ganti kerugian tanah 
dengan tanah serta ganti 
kerugian tunai , namun 
persyaratan itu tidak 
berlaku untuk pengadaan 
tanah seluas lima hektar 
atau kurang. Pengadaan 
tanah untuk tanah yang 
luasnya lima hektar atau 
kurang diatur oleh 
Peraturan Direksi PLN No. 

PLN: Mengadopsi 
keputusan spesifik-
instansi atau 
mengupayakan 
penerbitan sebuah 
instrumen yang secara 
efektif akan mewajibkan 
semua divisi PLN yang 
relevan untuk mematuhi 
hal-hal berikut: 
Meningkatkan, atau 
setidaknya 
mengembalikan 
penghidupan semua 
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d. tanaman 
e. obyek terkait tanah; dan.atau 
f. kerugian-kerugian lain yang dapat dinilai.  
Penjelasan pasal 33 (f):“ kerugian-kerugian lain yang dapat dinilai ” adalah kerugian nonfisik 
yang dapat disetarakan dengan nilai uang, misalnya kerugian karena kehilangan usaha atau 
pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi, dan nilai atas properti sisa.  

a.  

344.P/DIR/2016 tentang 
Pengadaan Tanah di PLN, 
yang mana tidak 
disyaratkan ganti kerugian 
atas kehilangan ruang di 
atas dan di bawah tanah 
serta kerugian-kerugian 
lain yang dapat dinilai 
 

orang yang dipindahkan 
melalui penggantian 
aset secara segera 
dengan akses kepada 
aset yang nilainya sama 
atau lebih tinggi  
 

Elemen Kunci 
(3.3):  
Meningkatkan, atau 
paling tidak 
memulihkan, 
penghidupan 
orang-orang yang 
dipindahkan 
melalui  pemberian 
ganti kerugian 
segera atas aset 
dengan akses atas 
aset yang bernilai 
setara atau lebih 
tinggi, 
 

UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum  
 
Pasal 1  
(2) menyatakan bahwa “pengadaan Tanah”  “Pengadaan Tanah” adalah kegiatan menyediakan 
tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. 
(10) menyatakan bahwa   “Ganti Kerugian” adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak 
yang berhak dalam proses pengadaan tanah.  
 
Pasal 33 
Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 
(1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: 

c. bangunan;  
d. tanaman;  
e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau  
f. kerugian lain yang dapat dinilai. 

Penjelasan Pasal 33 (f): 
Yang dimaksud dengan “kerugian lain yang dapat dinilai” adalah kerugian nonfisik yang dapat 
disetarakan dengan nilai uang, misalnya kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, 
biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi, dan nilai atas properti sisa. 

 

Setara Penuh Tidak ada rekomendasi 

Elemen Kunci 
(3.4):  
Meningkatkan, atau 
paling tidak 
memulihkan, 
penghidupan 
orang-orang yang 
dipindahkan 
melalui   tambahan 
penghasilan dan 

UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum  
Penjelasan Umum 
Dalam Undang-Undang ini:… 
Pasal 1  
(2) menyatakan bahwa “pengadaan Tanah”  “Pengadaan Tanah” adalah kegiatan menyediakan 
tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. 
(10) menyatakan bahwa   “Ganti Kerugian” adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak 
yang berhak dalam proses pengadaan tanah.  
 

Setara Penuh Tidak ada 
rekomendasi 
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layanan melalui 
skema pembagian 
manfaat jika 
memungkinkan. 
 

Pasal 2  
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas: 
b. keadilan;  
Penjelasan Pasal 2 (b):  
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah memberikan jaminan penggantian yang 
layak kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah sehingga 
mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.   
h. kesejahteraan;  
Penjelasan Pasal 2 (h):  
Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk 
pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan Pihak 
yang Berhak dan masyarakat secara luas.  

 
Pasal 36 
Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:  
a. uang;  
b. tanah pengganti;  
c. pemukiman kembali;  
Penjelasan Pasal 36 (c): Yang dimaksud dengan “permukiman kembali” adalah proses kegiatan 
penyediaan tanah pengganti kepada Pihak yang Berhak ke lokasi lain sesuai dengan 
kesepakatan dalam proses Pengadaan Tanah.  
d. kepemilikan saham; atau  
Penjelasan Pasal 36 (d): Yang dimaksud dengan “bentuk ganti kerugian melalui kepemilikan 
saham” adalah penyertaan saham dalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum 
terkait dan/atau pengelolaannya yang didasari kesepakatan antar pihak.  
e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.  
Penjelasan Pasal 36 (e): Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak misalnya gabungan 
dari 2 (dua) atau lebih bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf 
c, dan huruf d. 
 
Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Pelaksanaan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan 
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
 
Pasal 80 
(1) Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 
ayat (1) huruf d diberikan oleh Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perusahaan terbuka 
dan mendapat penugasan khusus dan Pemerintah. 
(2) Kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan 
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berdasarkan kesepakatan antara Pihak yang Berhak dengan Badan Usaha Milik Negara yang 
mendapat penugasan khusus dan Pemerintah. 
(3) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan 
dengan Pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak. 
 

 
Prinsip Kebijakan 4:  Memberikan bantuan yang diperlukan kepada penduduk yang dipindahkan secara fisik dan ekonomi, termasuk berikut ini: (i) jika ada relokasi, menyediakan 
tanah relokasi, perumahan yang lebih baik di lokasi pemukiman kembali dengan akses terhadap pekerjaan dan peluang produksi yang sebanding, integrasi penduduk yang 
dimukimkan kembali secara ekonomi dan sosial ke dalam masyarakat tempatan, (ii) bantuan transisional dan bantuan pembangunan, seperti misalnya pengembangan lahan, 
fasilitas kredit, pelatihan, atau peluang pekerjaan; dan (iii) prasarana untuk warga dan layanan masyarakat, sesuai kebutuhan 

Elemen Kunci (4.1):   
Memberikan 
bantuan yang 
diperlukan kepada 
penduduk yang 
dipindahkan secara 
fisik dan ekonomi, 
termasuk 
jika ada relokasi, 
menyediakan lahan 
relokasi, 
perumahan yang 
lebih baik di lokasi 
pemukiman 
kembali dengan 
akses terhadap 
pekerjaan dan 
peluang produksi 
yang sebanding, 
integrasi penduduk 
yang dimukimkan 
kembali secara 
ekonomi dan sosial 
ke dalam 
masyarakat 
tempatan. 
 

Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Pelaksanaan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan 
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
 
 
Pasal 74 
(1) Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: 
a. uang; 
b. tanah pengganti; 
c. permukiman kembali; 
d. kepemilikan saham; atau 
e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. 
(2) Bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik herdiri 
sendiri maupun gabungan dan heberapa bentuk Ganti Kerugian, 
diberikan scsuai dengan nilai Ganti Kerugian yang nominalnya sama 
dengan nilai yang ditetapkan oleh Penilai. 
Pasal 77 (I) Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
74 ayat (I) huruf b diberikan oleh .lnstansi yang memerlukan tanah melalui Pelaksana 
Pengadaan Tanah. (2) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah setelah mendapat pennintaan tertulis dari 
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. (3) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan untuk dan atas nama Pihak yang Berhak. 
(4) Penyediaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan melalui jual beli atau cara lain yang disepakati sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 78 
(1) Ganti Kerugian dalam bentuk permukiman kembali sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c diberikan oleh Instansi yang 
memerlukan tanah melalui Pelaksana Pengadaan Tanah. 
(2) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk permukiman kembali 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan oleh Instansi yang 

Setara sebagian 
UU No. 2/2012 Dengan 
peraturan pelaksananya 
yang mewajibkan bahwa 
pengadaan tanah harus 
selaras dengan rencana 
tata ruang, tidak memiliki 
ketentuan yang jelas  yang 
mewajibkan akses yang 
sama atau lebih tinggi 
kepada lapangan 
pekerjaan dan kegiatan 
produksi, integrasi orang-
orang yang dipindahkan 
kepada masyarakat 
tempatan ketika tanahnya 
dibutuhkan demi 
pembangunan untuk 
kepentingan umum. 
Peraturan Pemerintah No. 
71/2012 menetapkan 
tentang pemberian  
jaminan kepemilikan tanah 
pengganti, namum tidak 
memberi jaminan 
kepemilikan di tanah 
tempat pemukiman kembali 
UU No. 11/2009 
memprioritaskan 
kesejahteraan sosial bagi 

PLN: Mengadopsi 
keputusan spesifik-
instansi atau 
mengupayakan 
penerbitan sebuah 
instrumen yang secara 
efektif akan 
mewajibkan semua 
divisi PLN yang relevan 
untuk mematuhi hal-hal 
berikut: provide 
physically and 
economically displaced 
persons with needed 
assistance, including, if 
there is relocation, 
secured tenure to 
relocation land, better 
housing at resettlement 
sites with comparable 
access to employment 
and production 
opportunities, 
integrating resettled 
persons economically 
and socially into their 
host communities, and 
extending project 
benefits to host 
communities. 
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memerlukan tanah setelah mendapat permintaan tertulis dari Kerua 
Pelaksana Pengadaan Tanah. 
(3) Permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
untuk dan atas nama Pihak yang Berhak. 
(4) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
bersamaan dengan Pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak tanpa 
menunggu selesainya pembangunan permukiman kembali. 
(5) Selama proses pennukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
dana penyediaan permukiman kembali dititipkan pada bank oleh dan atas 
nama Instansi yang memerlukan tanah. 
(6) Pelaksanaan penyediaan pemukiman kembali sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak penetapan bentuk 
Ganti Kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah. 
 
UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial 
Pasal 1 
2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan 
berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk 
pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi 
rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. 
 
Pasal 5 
(1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: 
a. perseorangan; 
b. keluarga; 
c. kelompok; dan/atau 
 
Pasal 12 
(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan melalui: 
e. pemberian bantuan usaha. 
 
(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk: 
d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, 
dan tempat usaha; 
e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha. 
 
 

orang-orang yang memiliki 
tingkat hidup rendah 
karena berbagai kondisi 
termasuk pemindahan dan 
UU tersebut menetapkan 
pendukungan pada sebuah 
usaha adalah salah satu 
bentuk dari pemberdayaan 
sosial. 
UU. 7/2012 mewajibkan 
pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan 
masyarakat untuk 
mencegah perselisihan 
sosial dengan menjaga 
perdamaian dalam 
masyarakat, membentuk 
sistem penyelesaian 
peertikaian secara damai 
dan mengurangi petensi 
perselisihan.  
Peraturan Pemerintah No. 
2/2015 menetapkan 
metode pencegahan 
konflik lebih lanjut. 
Kewajiban ini dapat 
berlaku untuk pemukiman 
kembali rudapaksa dalam 
konteks mengintegrasikan 
orang-orang yang 
dimukimkan kembali ke 
komunitas tuan rumah 
merek. 
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UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
 
1. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas 
pembinaan, 
penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan 
perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. 
2. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan 
maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai 
hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 
3. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik 
berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat 
tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 
penghidupan. 
4. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu 
satuan permukiman. 
5. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan 
perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang 
kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 
22. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung 
penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. 
 
Pasal 19 
(1) Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah 
sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan 
rakyat. 
(2) Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak 
setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam 
lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. 
 
Pasal 106 Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan 
permukiman dapat dilakukan melalui: 
f. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan.  
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Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 38 / PRT / M / 2015 
tentang Bantuan Prasaraan, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Rakyat 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat  No. 03 / PRT / M / 2018 
 
Pasal 1  
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
1. Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum yang selanjutnya 
disebut Bantuan PSU adalah pemberian komponen PSU bagi perumahan yang membangun 
rumah umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun yang bersifat stimulan di 
lokasi perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan. 
4. Rumah Umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah. 
5. Perumahan Umum adalah perumahan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan 
tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang di dalamnya terdiri dari kumpulan 
rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum. 
Pasal 4 
 (1) Kelompok sasaran pemberian Bantuan PSU adalah MBR.  
(2) Pemberian Bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelaku 
pembangunan yang membangun perumahan umum. 
(3) Bantuan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang 
diberikan untuk perumahan umum berupa rumah tunggal, rumah deret, 
dan rumah susun.   
  
 
UU. No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 
Pasal 6  
(1) Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya: a. memelihara kondisi damai dalam 
masyarakat; b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai; c. meredam 
potensi Konflik; dan d. membangun sistem peringatan dini.  
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, dan masyarakat.  
 
Peraturan Pemerintah No. 2/2015 tentang Pelaksanaan UU No. 7/2012 tentang Penanganan 
Konflik Sosial  
Pasal 3  
Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pencegahan 
Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melalui penyelenggaraan kegiatan: 
a. penguatan kerukunan umat beragama;  
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b. peningkatan forum kerukunan masyarakat;  
c. peningkatan kesadaran hukum; d. pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan;  
e. sosialisasi peraturan perundang-undangan;  
f. pendidikan dan pelatihan perdamaian;  
g. pendidikan kewarganegaraan;  
h. pendidikan budi pekerti;  
i. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;  
j. penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;  
k. pembinaan kewilayahan; l. pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi 
kebangsaan; m. penguatan/pengembangan kapasitas (capacity building);  
n. pengentasan kemiskinan;  
o. desa berketahanan sosial;  
p. penguatan akses kearifan lokal;  
q. penguatan keserasian sosial; dan  
r. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Peratruan Pemerintah No.2/2015 menetapkan metode lebih jauh untuk mencegah perselisihan. 
Kewajiban ini  

Elemen Kunci 
(4.2):  
Memberikan 
bantuan yang 
diperlukan kepada 
penduduk yang 
dipindahkan secara 
fisik dan ekonomi,  
berupa bantuan 
transisional dan 
bantuan 
pembangunan, 
seperti misalnya 
pengembangan 
lahan, fasilitas 
kredit, pelatihan, 
atau peluang 
pekerjaan. 
 

 
UU No. 2 tahun 2012  Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum  
menetapkan ketentuan-ketentuan setara sebagai berikut: 
  
Pasal 33 
 
Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 
(1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: 
a. tanah;  
b. ruang atas tanah dan bawah tanah;  
c. bangunan;  
d. tanaman;  
e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau  
f. kerugian lain yang dapat dinilai.  
Penjelasan Pasal 33 (f):  
Yang dimaksud dengan “kerugian lain yang dapat dinilai” adalah kerugian nonfisik yang dapat 
disetarakan dengan nilai uang, misalnya kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya 
pemindahan tempat, biaya alih profesi, dan nilai atas properti sisa. 
 
UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

Kesetaraan Parsial  
UU No. 2/2012 
menyediakan untuk 
mendukung orang-orang 
yang dipindahkan dengan 
biaya perubahan lokasi. 
Tidak ada persyaratan 
langsung untuk 
menyediakan bantuan 
pembangunan jenis lain 
seperti fasilitas kredit, 
pelatihan, atau peluang 
kerjaketika pengadaan 
tanah bagi pembangunan 
untuk kepentingan umum 
melibatkan pemukiman 
kembali tidak secara 
sukarela. Orang-orang 
yang dipindahkan yang 
merupakan anggota 
masyarakat 
berpenghasilan rendah 

PLN: 
Mengadopsi keputusan 
spesifik-instansi atau 
mengupayakan 
penerbitan sebuah 
instrumen yang secara 
efektif akan 
mewajibkan semua 
divisi PLN yang relevan 
untuk mematuhi hal-hal 
berikut: menyediakan 
bagi orang-orang yang 
dipindahkan secara 
fisik dan ekonomi 
dengan dukungan 
transisi dan bantuan 
pembangunan, 
termasuk 
pengembangan lahan, 
fasilitas kredit, 
pelatihan, atau peluang 
kerja. 
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3. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik 
berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat 
tinggal atau 
5.  Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunianyang terdiri atas lebih dari satu satuan 
perumahan 
yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, 
serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di 
kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.  
22. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian 
yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan 
dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan 
ekonomi. wasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 
24. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya 
disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai 
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat 
dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. 
 
Pasal 21 
(3) Rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan 
rumah bagi MBR. 
 
Pasal 54 
(1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. 
(2) Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan 
kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan 
perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. 
(3) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: 
a. subsidi perolehan rumah; 
b. stimulan rumah swadaya;  
c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; 
d. perizinan; 
e. asuransi dan penjaminan; 
f. penyediaan tanah; 
g. sertifikasi tanah; dan/atau 
h. prasarana, sarana, dan utilitas umum. 

dapat memiliki hak untuk 
mendapatkan bantuan 
berdasarkan UU No. 
1/2011. 
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(4) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf a dituangkan dalam akta perjanjian kredit atau pembiayaan untuk perolehan rumah bagi 
MBR. 
(5) Ketentuan mengenai kriteria MBR dan persyaratan kemudahan perolehan rumah bagi MBR 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. 
 
Dewan Direktur PLN No. 366.K / DIR / 2007 tentang Penerapan Standar Operasional 
Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Pengembangan Masyarakat 
 
Pasal 3  
Implementasi tujuan PKBL / P3L: 
1. Tujuan dari pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah meningkatkan 
taraf hidup masyarakat dan memperluas lapangan kerja dengan menerapkan strategi GCG ( Tata 
Kelola Perusahaan Yang Baik) untuk memposisikan perusahaan agar memiliki makna dalam 
masyarakat / lingkungan yang pada gilirannya dapat meningkatkan citra perusahaan. 
2. Tujuan dari pelaksanaan Program Pengembangan Lingkungan / Partisipasi Program 
Pemberdayaan Lingkungan adalah sebagai bentuk kesadaran dan untuk meningkatkan citra PLN 
dan dukungan keberadaan PLN. Masyarakat merasa ikut memiliki dengan memberikan bantuan 
yang memprioritaskan pemberdayaan yang sedang berlangsung kepada masyarakat di sekitar 
instalasi PLN, untuk meningkatkan kesejahteraan dan konseling sehingga masyarakat di sekitar 
instalasi PLN berpartisipasi dalam mengamankan dan merasa ikut memiliki instalasi PLN. 
 
 

Elemen Kunci (4.3):  
Memberikan 
bantuan yang 
diperlukan kepada 
penduduk yang 
dipindahkan secara 
fisik dan ekonomi, 
berupa prasarana 
untuk warga dan 
layanan 
masyarakat, sesuai 
kebutuhan 

UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:  
Pasal 1 
3. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik 
berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat 
tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 
penghidupan. 
5. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan 
perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, 
serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 
21. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar 
tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, 
dan nyaman. 
22. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung 
penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan 
ekonomi. 
23. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. 

Setara penuh Tidak ada rekomendasi  
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Pasal 3 
f. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, 
aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. 
Pasal 20 
(1) Penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi: 
a. perencanaan perumahan; 
b. pembangunan perumahan; 
c. pemanfaatan perumahan; dan 
d. pengendalian perumahan. 
(2) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rumah atau perumahan beserta 
prasarana, sarana, dan utilitas umum. 
Pasal 47 
(3) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus memenuhi 
persyaratan: 
a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah; 
b. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan 
c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum. 
Pasal 54 
(3) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: 
h. prasarana, sarana, dan utilitas umum. 
 

 
Prinsip Kebijakan 5:  Meningkatkan standar-standar hidup penduduk miskin yang dipindahkan dan kelompok-kelompok rentan lainnya, termasuk perempuan, paling tidak hingga 
memenuhi standar-standar minimum di tingkat nasional. Dikawasan pedesaan, menyediakan akses yang sah dan terjangkau terhadap lahan dan sumber daya, dan di kawasan 
perkotaan memberikan sumber-sumber penghasilan dan akses yang sah dan terjangkau terhadap perumahan yang memadai.  
 

Elemen Kunci 5.1 
Meningkatkan 
standar-standar 
hidup penduduk 
miskin yang 
dipindahkan dan 
kelompok-
kelompok rentan 
lainnya, termasuk 
perempuan, paling 
tidak hingga 
memenuhi standar-

UU No. 2 tahun 2012  Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum   
 
Pasal 2  
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas:  
b. keadilan 
Penjelasan: “asas keadilan” adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada Pihak 
yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat 
melangsungkan kehidupan yang lebih baik. 
h. Kesejahteraan  
Penjelasan: “Asas Kesejahteraan” adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dapat 
memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan Pihak yang Berhak dan masyarakat 
secara luas. 

Sesuai sebagian 
UU No. 2/2012 
menetapkan prinsip bahwa 
pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk 
kepentingan umum 
menjamin imbalan yang 
layak bagi pihak-pihak 
yang berhak untuk memiliki 
kehidupan yang lebih baik 
dan memberikan nilai 
tambah, namun baik UU  

PLN: Mengadopsi 
keputusan spesifik-
instansi atau 
mengupayakan 
penerbitan sebuah 
instrumen yang secara 
efektif akan 
mewajibkan semua 
divisi PLN yang relevan 
untuk mematuhi hal-hal 
berikut:  
meningkatkan standar 
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standar minimum di 
tingkat nasional. 
 

Peraturan Presiden No/ 71/2012 tentang Peraturan Pelaksanaan UU. No. 2/2012 tentang 
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 
 
Pasal 3  
Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum  guna meningkatkan 
kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan. masyarakat dengan tetap menjamin 
kepentingan hukum Pihak yang Berhak.  
 
Dewan Direktur PLN No. 366.K / DIR / 2007 tentang Penerapan Standar Operasional 
Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Pengembangan Masyarakat 
 
Pasal 1 
5. Program kemitraan BUMN dengan usaha kecil merupakan program untuk meningkatkan 
kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari 
pangsa keuntungan PLN. 
 
6.  
Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan sosial masyarakat oleh PLN melalui 
pemanfaatan dana dan keuntungan PLN. 
 
7.  
Program pengembangan masyarakat adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang 
dilakukan secara sistematis dan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat untuk 
mencapai kehidupan sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik dibandingkan 
dengan kegiatan pembangunan sebelumnya.  
 
Undang-undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia 
 
Pasal 5.  
(1) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh 

perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya 
 
UU No. 11 tahun 2015 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya  
Pasal 11   
Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak 
baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan 
kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai 
untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang 
berdasarkan kesepakatan sukarela. 

No. 2/2012  maupun 
peraturan pelaksananya 
tidak secara eksplisit 
mewajibkan perbaikan 
tingkat kehidupan orang-
orang rentan yang 
dipindahkan jika terjadi 
pemukiman kembali tidak 
secara sukarela. 
. 

hidup kelompok miskin 
yang dipindahkan dan 
kelompok rentan 
lainnya, termasuk 
perempuan, setidaknya 
ke standar minimum 
nasional. 
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INSTRUKSI PRESIDEN NO. 9 TAHUN 2000 
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL 
Menimbang: 
Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas 
perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam 
kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 
dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam 
seluruh proses pembangunan nasional; 
Bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua 
instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah; 
PERTAMA 
Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, 
pelaksanaan, pemantauan,dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional 
yang berperspektif gender sesuai dengan bidangtugas dan fungsi, serta kewenangan masing-
masing. 
KEDUA 
Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam 
Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan 
dalam melaksanakan pengarusutamaan gender. 
 
Undang-undang 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial  
Pasal 1 
(2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan 
berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk 
pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi 
rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.  
 
Pasal 5.  
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan 
kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki 
kriteria masalah sosial:  
a. kemiskinan; 
b. ketelantaran; 
c. kecacatan; 
d.  

Pasal 12 
(2)  Pemberdayaan sosial dilakukan melalui: 
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a. peningkatan kemauan dan kemampuan; 
b. penggalian potensi dan sumber daya; 
c. penggalian nilai-nilai dasar;  
d. pemberian akses; dan/atau 

    e. pemberian bantuan usaha.  
(3)  Pemberdayaan sosial dilakukan dalam bentuk: 

a. diagnosis dan pemberian motivasi; 
b. pelatihan keterampilan; 
c. pendampingan; 
d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha; 
e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha; 
f. supervisi dan advokasi sosial; 
g. penguatan keserasian sosial; 
h. penataan lingkungan; dan/atau 

    i. bimbingan lanjut. 
 
UU No.  13 Tahun 2011 Tnetang Penanganan Fakir Miskin15 
Pasal 3  
Fakir miskin berhak: 
a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan 
perumahan; 
b. memperoleh pelayanan kesehatan; 
c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan 
martabatnya; 
d. mendapatkan perlindungan sosial dalam 
membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan 
karakter budayanya; 
e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi 
sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya; 
f. memperoleh derajat kehidupan yang layak; 
g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat; 
h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan 
i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha. 
Pasal 21  
Penanganan orang miskin di daerah pedesaan dilakukan melalui: 
a. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan tangan. 
b. Bantuan capital gain dan akses ke pasar untuk produk pertanian, peternakan, dan kerajinan 
tangan. 

                                                
15 Undang-undang ini diminta untuk menjelaskan alasan alokasi anggaran untuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di badan usaha milik negara. 
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c. Pembangunan pemukiman sehat; dan 
d. Peningkatan keamanan dari kekerasan dan kejahatan 
 
Pasal 36 
(i)  Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin meliputi: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;  
c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan; 
d. dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; 
 

ii)  Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf 
c digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin. 
 
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-09 / MBU / 07/2015 tentang Program 
Kemitraan Badan Usaha Milik Negara 
 
Pasal 2 

1. Perum and Persero  wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan 

memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini. 

2. Pesero terbuka dapat melakukan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman 

pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS). 

 

Pasal 9 

(3) Dana Program BL disalurkan dalam bentuk:  
a. Bantuan korban bencana alam;  
b. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;  
c. Bantuan peningkatan kesehatan;  
d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;  
e. Bantuan sarana ibadah;  
f. Bantuan pelestarian alam;  
g. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan; 
h. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan 
lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan. 
( 
4) Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, diambil dari alokasi dana 
Program BL, maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) yang diperhitungkan dari dana 
Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan. 
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UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum 
Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok 
orang miskin. 
Pasal 4  
(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah 
hukum. 
Pasal 5 
(1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap 
orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan 
mandiri. 
(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan 
kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. 
 
 

Elemen Kunci (5.2): 
Di kawasan 
pedesaan, 
menyediakan akses 
yang sah dan 
terjangkau 
terhadap tanah dan 
sumber daya. 

UU No.  1 TAHUN 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
 
 
Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
3. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan 
hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan 
perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai 
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 
tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 
penghidupan. 
5. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian 
yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan 
yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, 
serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di 
kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 
 
Pasal 61 
(1) Penyelenggaraan lingkungan hunian perdesaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan 
melalui: 
a. pengembangan lingkungan hunian perdesaan; 
b. pembangunan lingkungan hunian baru perdesaan; 
atau 

Keputusan Direksi PLN No. 
366/2007 menerangkan 
bahwa PLN memiliki 
program pengembangan 
masyarakat yang 
mendukung kegiatan-
kegiatan  untuk 
meningkatkan akses 
masyarakat dalam 
mencapai kualitas sosial 
dan ekonomi yang lebih 
baik dibandingkan dengan 
keadaan sebelum ada 
kegiatan 
pembangunan.Progran 
tersebut juga menangani 
risiko-risioko namun tidak 
bersifat wajib dan tidak 
berlaku untuk semua 
proyek dengan pemukiman 
kembali tidak secara 
sukarela. UU. No. 13/2011 
tentang Penanganan Fakir 
miskin  menetapkan bahwa 

PLN: Mengadopsi 
keputusan spesifik-
instansi atau 
mengupayakan 
penerbitan sebuah 
instrumen yang secara 
efektif akan 
mewajibkan semua 
divisi PLN yang relevan 
untuk mematuhi hal-hal 
berikut:  
 
menyediakan orang-
orang yang terlantar di 
daerah pedesaan 
dengan akses hukum 
dan terjangkau ke tanah 
dan sumber daya. 
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c. pembangunan kembali lingkungan hunian 
perdesaan. 
(2) Penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian 
perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
mencakup : 
a. peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian 
perdesaan dengan memperhatikan fungsi dan 
peranan perdesaan; 
b. peningkatan pelayanan lingkungan hunian 
perdesaan; 
c. peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan 
utilitas umum lingkungan hunian perdesaan; 
d. penetapan bagian lingkungan hunian perdesaan yang 
dibatasi dan yang didorong pengembangannya; 
e. peningkatan kelestarian alam dan potensi sumber 
daya perdesaan; dan 
f. pengurangan kesenjangan antara kawasan perkotaan 
dan perdesaan. 
(3) Penyelenggaraan pembangunan lingkungan hunian baru 
perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
mencakup: 
a. penyediaan lokasi permukiman; 
b. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum 
permukiman; dan 
c. penyediaan lokasi pelayanan jasa pemerintahan, 
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 
 
Pasal 67 
(1) Perencanaan lingkungan hunian perdesaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan melalui: 
a. pengembangan lingkungan hunian perdesaan; 
b. pembangunan lingkungan hunian baru perdesaan; 
atau 
c. pembangunan kembali lingkungan hunian 
perdesaan. 
(2) Perencanaan pengembangan lingkungan hunian 
perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
mencakup: 
a. penyusunan rencana peningkatan efisiensi potensi 

fakir miskin berhak untuk 
mendapatkan tingkat 
kehidupan yang layak. UU 
No. 11/2009 
memprioritaskan 
kesejahtaeraan sosial bagi 
penduduk yang 
dipindahkan untuk dapat 
hidup dengan layak dan 
mengembangkan diri 
sendiri, namun UU tersebut 
tidak mewajibkan untuk 
meningkatkan tingkat hidup 
mereka  pada tingkat 
minimum nasional  
. 
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lingkungan hunian perdesaan dengan 
memperhatikan fungsi dan peranan perdesaan; 
b. penyusunan rencana peningkatan pelayanan 
lingkungan hunian perdesaan; 
c. penyusunan rencana peningkatan keterpaduan 
prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan 
hunian perdesaan; 
d. penyusunan rencana penetapan bagian lingkungan 
hunian perdesaan yang dibatasi dan yang didorong 
pengembangannya; dan 
e. penyusunan rencana peningkatan kelestarian alam 
dan potensi sumber daya perdesaan. 
(3) Perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru 
perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
mencakup: 
a. penyusunan rencana penyediaan lokasi 
permukiman; 
b. penyusunan rencana penyediaan prasarana, sarana, 
dan utilitas umum permukiman; dan 
c. penyusunan rencana penyediaan lokasi pelayanan 
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan 
ekonomi;. 
 
Pasal 106 
Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah, perumahan, 
dan kawasan permukiman dapat dilakukan melalui: 
a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung 
dikuasai negara; 
b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah; 
c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;  
d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau  
f. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan 
 
UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum  
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Pasal 36 
Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: 
a. uang; 
b. tanah pengganti; 
c. permukiman kembali; 
d. kepemilikan saham; atau 
e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. 
 
Pasal 37 
(1) Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling 
lama 
30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga 
Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil 
penilaian Ganti Kerugian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal34. 
(2) Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar 
pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dimuat dalam berita acara 
kesepakatan. 
 
Pasal 38 
(1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, 
Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam 
waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1). 
(2) Pengadilan negeri memutus bentuk dan/ atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. 
 
Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Pelaksanaan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan 
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
 
Pasal 68 
Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah dengan Pihak 
yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai 
diterima oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 
(3), 
(2) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan mengikutsertakan Instansi yang memeriukan 
tanah. 
(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (I). dilakukan secara 
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langsung untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil 
penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal65 ayat (1). 
(4) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana 
Pengadaan Tanah menyampaikan besarnya Ganti Kerugian hasil 
penilaJ.an Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (I). 
 
Pasal 69 
(I) Pelaksana Pengadaan Tanah mengundang Pihak yang Berhak dalam 
musyawarah penetapan Ganti Kerugian dengan menetapkan tempat dan 
waktu pelaksanaan. 
(2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan paling 
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah 
penetapan Ganti Kerugian. 
(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua 
Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk, 
 
 

Elemen Kunci 
(5.3):  
Di kawasan 
perkotaan 
memberikan 
sumber-sumber 
penghasilan dan 
akses yang sah 
dan terjangkau 
terhadap 
perumahan yang 
memadai. 
 

UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum  
Penjelasan Umum 
Dalam Undang-Undang ini:… 
Pasal 1  
(2) menyatakan bahwa “Pengadaan Tanah” adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara 
memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.  
(10) menyatakan bahwa  “Ganti Kerugian” adalah penggantian yang layak 
dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses 
pengadaan tanah.  
 
Pasal 2  
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas: 
a. Kemanusiaan 
Penjelasan: Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah Pengadaan Tanah harus 
memberikan pelindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan 
martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.  

b. keadilan; 
Penjelasan: “asas keadilan” adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada Pihak 
yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat 
melangsungkan kehidupan yang lebih baik. 
 
c. kesejahteraan 

Setara sebagian 
 
Prinsip PLN CSS ha 
tentang hak atas 
perumahan tetapi tidak ada 
ketentuan khusus yang 
menjamin akses ke 
sumber pendapatan yang 
sesuai. UU No. 2/2012 
menyatakan prinsip umum 
kesejahteraan tetapi tidak 
memiliki ketentuan yang 
secara eksplisit menjamin 
sumber pendapatan yang 
sesuai dan akses hukum 
dan terjangkau untuk 
perumahan yang layak 
bagi orang-orang yang 
dimukimkan kembali 
secara tidak sukarela di 
daerah perkotaan. UU No. 
2/2012 mensyaratkan 
negosiasi untuk 

PLN: Mengadopsi 
keputusan spesifik-
instansi atau 
mengupayakan 
penerbitan sebuah 
instrumen yang secara 
efektif akan mewajibkan 
semua divisi PLN yang 
relevan untuk mematuhi 
hal-hal berikut:  
Menyediakan sumber 
penghasilan yang layak 
dan akses hukum yang 
terjangkau pada 
perumahan yang layak 
bagi bagi orang-orang 
yang dipindahkan  
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Penjelasan: Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa Pengadaan Tanah 
untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan Pihak yang 
Berhak dan masyarakat secara luas. 

  
Pasal 36 
Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: 
b. tanah pengganti; 
c. permukiman kembali; 
 
Pasal 37  
(1) Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu 
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada 
Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian 
berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.  
(2) Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dimuat dalam berita 
acara kesepakatan. 
 
Pasal 38 
(1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, 
Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada 
pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah 
musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 ayat (1). 
(2) Pengadilan negeri memutus bentuk danl atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. 
 
Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Pelaksanaan UU No. 2/2012 t 
Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
 
Pasal 68 
Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah dengan Pihak 
yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 
hasil penilaian dari Penilai diterima oleh Ketua Pelaksana Pengadaan 
Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), 
(2) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan 
tanah. 
(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (I). dilakukan secara 

menentukan bentuk dan 
jumlah ganti kerugian. 
Peraturan No. 71/2012 
menyatakan bahwa lokasi 
tanah pengganti dan tanah 
pemukiman kembali harus 
ditentukan selama forum 
musyawarah dengan yang 
pihak yang berhak. Dapat 
disimpulkan bahwa pihak-
pihak yang berhak tidak 
akan setuju dengan lokasi 
yang tidak akan 
menyediakan sumber 
pendapatan yang sesuai 
dan akses yang terjangkau 
ke perumahan yang layak 
tetapi tidak ada 
persyaratan eksplisit 
bahwa instansi pemerintah 
yang memperoleh tanah 
harus menyediakannya 
bagi orang-orang yang 
dipindahkan. UU No. 
1/2011 menyediakan 
perumahan di lokasi 
pemukiman kembali di 
daerah perkotaan dalam 
kondisi tertentu. 
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langsung untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil 
penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1). 
(4) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana 
Pengadaan Tanah menyampaikan besarnya Ganti Kerugian hasil 
penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (I). 
 
 
Pasal 69 
(I) Pelaksana Pengadaan Tanah mengundang Pihak yang Berhak dalam 
musyawarah penetapan Ganti Kerugian dengan menetapkan tempat dan 
waktu pelaksanaan. 
(2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan paling 
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah 
penetapan Ganti Kerugian. 
(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua 
Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk. 
 
Pasal 79 
Dalam hal bentuk Ganti Kerugian berupa tanah pengganti atau pennukiman 
kembali, musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 juga 
menetapkan rencana lokasi tanah pengganti atau pennukiman kembali. 
 
UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pasal-pasal 
berikut:  
 
2. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik berupa kawasan 
perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum 
sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 
 
Pasal 19 
 (1) Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukanuntuk memenuhi kebutuhan rumah 
sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan 
pemerataan kesejahteraan rakyat.  
(2) Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk 
menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang 
layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. 
 
Peraturan Pemerintah No. 14/ 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 
Pemukiman  
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Pasal 112 
(6) Pelaksanaan pemugaraan, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dilakukan dengan 
memperhatikan antara lain:  
a. hak keperdataan masyarakat terdampak;  
b. kondisi ekologis lokasi; dan  
c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak. 
 
Pasal 114 
(3) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf c dilakukan 
melalui tahap: 
a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;  
b. penghunian sementara untuk masyarakat di Perumahan dan Permukiman Kumuh pada 
lokasi rawan bencana; c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;  
d. pendataan masyarakat terdampak; e. 
 penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting dan 
rencana pelaksanaan pemukiman kembali;  
f. musyawarah dan diskusi penyepakatan;  
g. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan; h. proses 
legalisasi tanah pada lokasi pemukiman baru;  
i. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan Perumahan dan Permukiman baru;  
j. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;  
k. proses penghunian kembali masyarakat terdampak;  
l. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting; m. pemanfaatan; dan n. 
pemeliharaan dan perbaikan. 
 
 
UU No.  11/ 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional  tentang Hak-hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya 
 
Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang 
memadai untuk dirinya dan keluarganya, termasuk perumahan ... yang memadai ... Negara-
Negara Pihak akan mengambil langkah yang tepat untuk menjamin terwujudnya hak ini ... 

Prinsip Kebijakan 6:  Menyusun prosedur-prosedur secara transparan, konsisten dan setara jika penyelesaian dalam pengadaan tanah dilakukan melalui perundingan untuk 
memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam upaya mencapai penyelesaian lewat perundingan akan tetap mempunyai penghasilan dan status penghidupan yang sama atau 
lebih baik. 

Elemen Kunci (6.1):  
Menyusun 
prosedur-prosedur 

Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Pelaksanaan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan 
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
Pasal 1 

Kesetaraan parsial 
Untuk tanah yang luasnya 
lima hektar atau kurang, 

PLN: Mengadopsi 
keputusan spesifik-
instansi atau 
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secara transparan, 
konsisten dan 
setara jika 
penyelesaian dalam 
pengadaan tanah 
dilakukan melalui 
perundingan 

 

11. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang 
melakukan penilaian sccara independen dan profesional  yang telah mendapat izin praktik 
Penilaian dari Menteri Keuangan dan. telah mendapat lisensi dati BPN untuk menghitung 
nilai/harga Objek Pengadaan Tanah. 
 
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 6/2015 tentang 
Perubahan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5/2012 tentang Pelaksanaan 
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
 
Pasal 53 
(1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang 
luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan secara langsung oleh instansi yang 
memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau 
cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. 
(3) Pengadaan tanah yang dilakukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  dapat 
dilakukan tanpa melalui tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah yang diatur dalam Undan-
Undang No. 2 rahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan 
Umum dan Peraturan Pelaksanaannya. 
(4)Instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam 
menentukan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak. 
(5) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan tata 
ruang wilayah 
 
Peraturan Direktur Utama PT PLN No. 0344.P / DIR / 2016 tentang Pengadaan Tanah di PT 
PLN (PERSERO) 
 
Pasal 3  
Ruang Lingkup Pengadaan Tanah  
Ruang Lingkup pengadaan tanah meliputi: 
(1)  Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terdiri dari:  
a.    Pengadaan tanah tidak lebih dari 5 (lima) hektar 
b.    Pengadaan tanah lebih dari 5 (lima) hektar. 
(2)   Pengadaan tanah bukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, seperti pengadaan 
tanah untuk pembangunan kantor, gudang, rumah dinas, dan lain-lain. 
 
Pasal 4  
Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum: 
(1) Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud 
pada pasal 3 (1a) dapat dilakukan dengan berpedoman pada peraturan ini tanpa mengikuti 

Peraturan No. 40/2014 dan 
No. 6/2015 memberikan 
opsi bahwa lembaga yang 
membutuhkan tanah dapat 
berhubungan langsung 
dengan pemilik tanah 
tanpa menerapkan UU No. 
2/2012 dan peraturan 
pelaksanaannya. 
Keputusan Direksi PLN 
No. 344/2016 menetapkan 
prosedur PLN untuk 
pengadaan tanah, 
termasuk tanah seluas 
lima hektar atau kurang; 
Namun, tidak ada prosedur 
yang eksplisit untuk 
negosiasi penyelesaian. 
Kode Sipil Indonesia 
menetapkan bahwa tidak 
ada persetujuan yang sah 
jika diberikan karena 
kesalahan atau dengan 
paksaan atau penipuan. 
Peraturan Pemerintah No. 
24/1997 menetapkan 
bahwa petugas 
pendaftaran tanah harus 
menolak untuk 
mendokumentasikan 
pengalihan hak atas tanah 
jika ketentuan yang 
ditetapkan dalam undang-
undang yang berlaku 
dilanggar. Petugas 
pendaftaran tanah bukan 
merupakan monitor pihak 
ketiga yang independen 
sebagaimana 
dipersyaratkan oleh SPS 

mengupayakan 
penerbitan sebuah 
instrumen yang secara 
efektif akan 
mewajibkan semua 
divisi PLN yang relevan 
untuk mematuhi hal-hal 
berikut: Prosedur untuk 
penyelesaian yang 
dinegosiasikan harus 
transparan, konsisten, 
dan adil jika pengadaan 
tanah dilakukan melalui 
penyelesaian yang 
dinegosiasikan,dan 
memastikan 
keterlibatan monitor 
pihak ketiga yang 
independen untuk 
memastikan proses 
pembelian bebas dari 
paksaan, memiliki 
keseimbangan 
kekuatan tawar-
menawar dan bersifat 
adil . 
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tahapan yang diatur dalam Undang-undang  RI No 2 tahun 2012 beserta  peraturan 
pelaksanaannya.   
 
Pasal 5 
(1) Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum  tidak lebih dari 5 (lima) 
hektar dapat dilakukan secara langsung oleh PT PLN melalui: 

a. Melepaskan hak  

b. Pembelian 

c. Bertukar; atau 

d. Cara lain yang disepakati oleh para pihak.  

 

(2) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penetapan lokasi 

Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke kantor pertanahan 
setempat. 
 
Pasal 6.  
Tahapan Pengadaan Tanah Setelah 
(2) diterimanya  dokumen perencanaan pengadaan tanah….tahapan pengadaan tanah 
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut; 
a. Pembentukan Tim Pengadaan  Tanah oleh General Manager / Kepala Divisi 
b. Sosialisasi kepada Pihak yang berhak dan Pihak yang terkena dampak yang dapat dilakukan 
dengan melibatkan aparat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tenaga ahli, dan / atau pihak 
terkait lainnya dan dilaksanakan di tempat rencana pembangunan atau tempat lain yang 
disepakati oleh para pihak. 
c. Inventarisasi dan identifikasi atas penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan 
tanah, bangunan, tanaman, dan / atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang 
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Tim pengadaan tanah melakukan inventarisasi dan identifikasi penggunaan, kepemilikan, 
pemanfaatan tanah, bangunan, dan objek tanah lainnya.  

2.  Identifikasi inventaris sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 meliputi kegiatan 
pengukuran pemetaan dasar tanah, serta pengumpulan data pihak yang berhak dan 
objek pengadaan tanah. 

3.  Hasil pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (2) 
dituangkan dalam bentuk daftar inventaris dan peta dasar tanah. 

4. Daftar inventaris sebagaimana dimaksud pada angka (3) diumumkan selama lima hari  
kalender di kantor kelurahan/ desa atau kecamatan untuk memberi kesempatan bagi 
pihak yang berhak apabila akan mengajukan keberatan. 
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5.  Dalam hal terdapat keberatan dari pihak yang berhak, maka tim pengadaan tanah 
meneliti dan memeriksa keberatan itu. 

6.  Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka (5) diterima, maka tim 
pengadaan tanah melakukan perubahan atau koreksi terhadap daftar inventaris 
sebagaimana mestinya. 

7.  Kegiatan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat 
melibatkan pihak ketiga, konsultan, dan / atau akademisi berdasarkan kontrak kerja.  

 
Pasal 8 
Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengadaan TanahTugas dan tanggung jawab Panitia 
Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan sosialisasitentang Rencana dan tujuan Pengadaan Tanah kepada Pihak Yang 
Berhak yang terkena Rencana Pembangunan. 
2. Mengadakan inventarisasi dan identifikasi tanah, bangunan, tanaman, dan / atau benda-
benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan, diserahkan, atau 
dimanfaatkan. 
3. Mengadakan identifikasi dan verifikasi / penelitian tentang status hukum tanah yang haknya 
akan dilepaskan, diserahkan, atau dimanfaatkan  dan dokumen yang mendukungnya. 
4. mengumumkan hasil identifikasi dan inventaris sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 
dalam bentuk Daftar Inventaris selama 14 (empat belas) hari kerja. 
5. Mengklarifikasi dan menangani keberatan hasil identifikasi dan inventarisasi yang telah 
diumumkan sebagaimana dimaksud pada angka 4. 
6. Mengajukan permohonan kepada Manajer Umum / Kepala Divisi untuk pengadaan jasa  
Penilai Publik. 
7.  Menerima hsil penilaian atas tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda –benda lain 
yangberkaitan dengan tanah dari Penilai Publik disertai dengan  berita acara penyerahan hasil 
penilaian dari Penilai Publik. 
8.  Mengadakan musyawarah dengan pemilik atau pemegang hak atas Tanah dalam rangka 
menetapkan bentuk Ganti Kerugian; 
 9. melaporkan permasalahan yang berkaitan  dengan Ganti Kerugian Kepada General 
Manager/ Kepala Divisi disertai usulan penyelesaiannya dalam hal musyawarah mengenai 
bentuk dan/ atau besarnya Ganti kerugian tidak tercapai kesepakatan; 
10. Mengusulkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian ke kepad general Manager/ kepala 
divisi dalam bentuk  Daftar Nominatof untuk mendapatkan persetujuan; 
11. Menyusun dan mengusulkan perjanjian jual beli, tukar menukar atau perjanjian lainnya 
sehubungan dengan pelepasan atau penyerahan tanah kepada General Manager/ kepala Divisi 
untuk ditandatangani; 
12. Membuat berita acara pelepasan atau penerahan hak atas tanah termasuk menerima dan 
memeriksa seluruh dokumenterkait pemilikan hak atas tanah, bangunan, tanaman, atau/dan 
benda lain yang berkaitan dengan tanah; 
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13. mendampingi pelaksanaan an/ atau peneyrahan ganti kerugian kepada pemilik atau 
pemegang hak atas tanahyang sah; 
14.  Mengadministrasikan dan mendokumentasikan setiaptahapan pengadaan tanah 
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabTim pengadaan tanah, menyerahkan  
semua dokuemn pengadaan tanah kepada General Manager/Kepala Divisi. 
 
Pasal 15 
 
 (2) Pada saat pemberian ganti kerugian, pihak yang menerima ganti kerugian wajib: 
a. Melakukan pelepasan hak; dan 
b. Menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikantas objek pengadaan tanahkepada Tim 
Pengadaan Tanah. 
 
Pasal 17 
Analisis Biaya dan Manfaat   

i. PLN dapat menetapkan nilai jual beli atau cara lain yang disetujui oleh para pihak 

dengan menggunakan skema analisis biaya dan manfaat jika pemegang hak atas 

tanah tidak menyetujui hasil penilaian dari penilai publik. 

ii. Skema analisis biaya dan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

dilakukan sebagai upaya terakhir jika tidak tercapai kesepakatan setelah dilakukan 

upaya terbaik. 

iii. Upaya terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit antara lain; 

a. Telah dilakukan penilaian ganti kerugian oleh Penilai Publik,  

b. Telah dilakukan musyawarah bentuk Ganti rugi, 

c. Telah dilakukan upaya mediasi dan musyawarah lanjutan yang melibatkan pihak-

pihak sekurang-kurangnya antara lain; 

1. Lurah/ Kepala desa 

2. Camat 

3. Tokoh masyarakat 

iv. Skema analisis biaya dan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dalam kondisi dan syarat sebagai berikut; 

a. Pengadaan tanah untuk pengembangan infrastruktur kelistrikan yang khusus 

ditugaskan oleh pemerintah, 

b. Pengadaan tanah dilakukan di daerah yang mengalami krisis sistem 

ketenagalistrikan, 
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c. Secara teknis tidak mungkin dilakukan perubahan lokasi atau jalur dan akan 

menimbulkan biaya tangible maupun intangible apabila dibandingkan dengan 

dibandingkan penetapan nilai jual beli dan/ atau tukar menukar atau cara lain 

tersebut. 

d. Berdasarkan studi teknis yang akunntabel dan dapat dipertanggung jawabkan 

menyatakan bahwa jika pembangunan tidak dapat dilaksanakan, maka dapat 

menyebabkan kerugian yang lebih besar 

e. Dilaksanakan secara terbatas dengan kondisi yang dapat menjadi dasar 

pertimbangan khusus. 

v. Tata cara penetapan skema analisis dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut; 

a. Kepala tim pengadaan tanah mengajukan usulan kepada General Manager untuk 

menetapkan nilai ganti kerugian melalui skema analisis dan biaya  

b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" harus dilengkapi dengan; 

1. Data kelayakan proyek sesuai dengan rencana awal  

2. Dokumentasi berupa berita acara musyawarah dan besarnya ganti 

kerugian, berita acara mediasi dan musyawarah selanjutnya  

3. Kajian teknis yang menjelaskan keadaan yang merupakan kondisi dan 

syarat untuk melakukan skema analisis biaya dan manfaat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan studi operasional dan kelayakan    

4. Penilaian risiko yang mencakup namun tidak terbatas pada penilaian risiko 

sosial yang menjadi pertimbangan dalam melakukan skema analisis 

manfaat dan biaya.   

5. Daftar nominatif khusus pihak yang akan diberlakukan skema analisis dan 

biaya memenuhi syarat yang akan tergantung dari skema analisis manfaat 

dan biaya. 

6. Usulan Penetapan Nilai yang didasarkan pada referensi yang dapat 

dipertanggungjawabkan 

c. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" disetujui oleh General Manager 

sesuai dengan ketentuan batas kewenangan yang berlaku bagi PLN. 

d. Nilai kompensasi yang telah disetujui oleh Direktur Utama atau Direktur  Bisnis 

Regional dijadikan dasar untuk melakukan musyawarah dengan pihak berhak 

sebagaimana dimaksud pada huruf B 

Pasal 18.  
Penitipan Ganti Kerugian 
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(1) General Manager mengajukan surat permohonan penitipan ganti kerugian kepada 

ketua pengadilan negeri di lokasi pengadaan tanah. 

(2) Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal; 

a. pihak yang berhak menolak bentuk dan / atau jumlah ganti kerugian 

berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke 

pengadilan negeri 

b. pihak yang berhak menolak bentuk dan / atau jumlah ganti kerugian 

berdasarkan keputusan pengadilan negeri atau Mahkamah Agung yang telah 

berkekuatan hukum tetap. 

c. Pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya 

d. pihak yang berhak telah diundang secara patut namun tidak hadir dan tidak 

memberikan kuasa; 

e. Skema analisis manfaat dan biaya tidak mencapai kesepakatan atau tidak 

terpenuhinya syarat dan kondisi untuk melakukan skema analisis biaya dan 

manfaat  sebagaimana  dimaksud pada pasal 17 ayat (4); atau 

f. Obyek pengadaan tanah yang diberikan ganti kerugian; 

1. Sedang menjadi obyek sengketa di pengadilan 

2. Masih dipersengketakan status kepemilikannya; dan 

3. Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; dan 

4. menjadi jaminan di bank atau jaminan hutang lainnya. 

(3) Dalam hal penitipan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 

dilakukan dan pihak yang berhak masih mengendalikan objek pengadaan tanah, 

PLN mengajukan permohonan pengadaan tanah ke pengadilan negeri di lokasi 

pengadaan tanah.     

(4) Pelaksanaan penitipan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuat dalam berita acara penititpan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

 

Peraturan pemerintah 37/ 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, 
 
Pasal 2  
(1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan 
membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas 
tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran 
perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.  
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(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. jual beli; 
b. tukar menukar; c. hibah; d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); e. pembagian hak 
bersama; f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik; g. pemberian Hak 
Tanggungan; h. pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan. 
 
Perpres No.71 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 
untuk Kepentingan Umum 
 
Pasal 1 
11. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang 
pcrseorangan yang melakukan pcnilaian secara indepcnden dan 
profesional yang tclah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri 
Keuangan dan telah mendapat lisensi dari BPN untuk menghitung 
nilai/harga Objek Pengadaan Tanah. 
 
 
KUHPerdata Indonesia 
Pasal 1320 
 
1 Adanya kesepakatan kedua belah pihak.  
2.Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.  
3.Adanya Obyek.  
4.Adanya kausa yang halal. 
 
Pasal 1321 
Tidak ada izin memiliki kekuatan jika diberikan oleh kesalahan atau dengan paksaan atau 
penipuan. 
 
 

Elemen Kunci 
(6.2): 
memastikan bahwa 
mereka yang 
terlibat dalam 
upaya mencapai 
penyelesaian lewat 
perundingan akan 
tetap mempunyai 
penghasilan dan 

Peraturan Presiden No. 4 tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur 
Listrik 
 
Pasal 34 
(1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk PIK yang luasnya tidak lebih 
dari 5 (lima) hektar dapat dilakukan langsung oleh PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN 
(Persero), atau Pengembang Pembangkit Listrik dengan pemegang hak atas tanah dengan cara 
jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.  
(2) Penetapan besarnya nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua 
belah pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilakukan berdasarkan hasil penilaian jasa 
Penilai atau Penilai Publik.  

Setara Penuh Tidak ada rekomendasi  
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status penghidupan 
yang sama atau 
 

(3) Dalam hal pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyetujui 
besaran hasil penilaian jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT 
PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL dapat menetapkan nilai jual beli 
atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak berdasarkan skema analisis 
manfaat dan biaya dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik. 
 
Peraturan Direktur Utama PT PLN No. 0344.P / DIR / 2016 tentang Pengadaan Tanah di PT 
PLN (PERSERO) 
 
Pasal 12.  
Penilaian Ganti Kerugian 

1) Penilaian ganti kerugian dilakukan oleh penilai publik. 

2) Pengadaan penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilakukan oleh PLN sesuai 

dengan pengadaan barang/ jasa yang berlaku di PLN. 

3) Hasil penilaian oleh penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (i) menjadi dasar 
musyawarah untuk menentukan ganti kerugian. 
 

Pasal 15.  
Pemberian Ganti Kerugian 
(1) Ganti Kerugian diberikan langsung kepada pihak yang berhak atau kuasanya berdasarkan 

surat kuasa khusus (akta di bawah tangan atau akta otentik)  

Pada saat ganti kerugian, pihak yang menerima ganti kerugian harus: 

a. Melakukan pelepasan hak 

b. menyerahkan bukti penggunaan atau kepemilikan objek tanah kepada tim pengadaan 

tanah. 

(3) Ganti kerugian harus disertai dengan catatan resmi pemeriksaan yang ditandatangani oleh 

manager  yang bertanggung jawab atas pengadaan tanah yang memuat : 

a. Identitas pihak yang berhak 

b. salinan bukti kepemilikan / penguasaan atas tanah 

c. Berita acara musyawarah 

d. Laporan hasil penilaian dari penilai publik; dan 

e. Daftar nominatif. 

 
Pasal 16.  
Ganti Kerugian dalam Keadaan Mendesak 
1) Tim pengadaan tanah dapat memprioritaskan ganti kerugian kepada pihak-pihak yang berhak 
dalam keadaan mendesak . 
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(2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (i) meliputi bencana alam, biaya 
pendidikan, ibadah, pengobatan, pembayaran hutang, dan / atau keadaan mendesak lainnya 
yang dibuktikan dengan surat dari kantor kelurahan/ desa. 
(3) Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 25% (dua puluh lima 
persen) dari perkiraan ganti kerugian berdasarkan nilai jual objek pajak tahun sebelumnya. 
(4) Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah 
ditetapkannya hasil penilaian oleh penilai publik. 
(9) Pelepasan hak atas objek pengadaan tanah diikuti dengan diberikannya sisa ganti kerugian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
 
Pasal 17.  
Analisis Biaya dan Manfaat  
  
(1). PLN dapat menetapkan nilai jual beli atau cara lain yang disetujui oleh para pihak dengan 

menggunakan skema analisis biaya dan manfaat jika pemegang hak atas tanah tidak 

menyetujui hasil penilaian dari penilai publik. 

(2). Skema analisis biaya dan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

dilakukan sebagai upaya terakhir jika tidak tercapai kesepakatan setelah dilakukan upaya 

terbaik. 

(3). Upaya terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit antara lain; 

a. Telah dilakukan penilaian ganti kerugian oleh Penilai Publik,  

b. Telah dilakukan musyawarah bentuk Ganti rugi, 

c. Telah dilakukan upaya mediasi dan musyawarah lanjutan yang melibatkan pihak-pihak 

sekurang-kurangnya antara lain; 

1. Lurah/ Kepala desa 

2. Camat 

3. Tokoh masyarakat 

(4). Skema analisis biaya dan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 

kondisi dan syarat sebagai berikut; 

a. Pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan yang khusus 

ditugaskan oleh pemerintah, 

b. Pengadaan tanah dilakukan di daerah yang mengalami krisis sistem 

ketenagalistrikan, 

c. Secara teknis tidak mungkin dilakukan perubahan lokasi atau jalur dan akan 

menimbulkan biaya tangible maupun intangible apabila dibandingkan dengan 

dibandingkan penetapan nilai jual beli dan/ atau tukar menukar atau cara lain 

tersebut. 
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d. Berdasarkan studi teknis yang akunntabel dan dapat dipertanggung jawabkan 

menyatakan bahwa jika pembangunan tidak dapat dilaksanakan, maka dapat 

menyebabkan kerugian yang lebih besar 

e. Dilaksanakan secara terbatas dengan kondisi yang dapat menjadi dasar 

pertimbangan khusus. 

(5) .Tata cara penetapan skema analisis dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut; 

a. Kepala tim pengadaan tanah mengajukan usulan kepada General Manager 

untuk menetapkan nilai ganti kerugian melalui skema analisis dan biaya  

b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" harus dilengkapi dengan; 

1. Data kelayakan proyek sesuai dengan rencana awal  

2. Dokumentasi berupa berita acara musyawarah dan besarnya ganti 

kerugian, berita acara mediasi dan musyawarah selanjutnya  

3. Kajian teknis yang menjelaskan keadaan yang merupakan kondisi dan 

syarat untuk melakukan skema analisis biaya dan manfaat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan studi operasional dan 

kelayakan    

4. Penilaian risiko yang mencakup namun tidak terbatas pada penilaian risiko 

sosial yang menjadi pertimbangan dalam melakukan skema analisis 

manfaat dan biaya.   

5. Daftar nominatif khusus pihak yang akan diberlakukan skema analisis dan 

biaya memenuhi syarat yang akan tergantung dari skema analisis manfaat 

dan biaya. 

6. Usulan Penetapan Nilai yang didasarkan pada referensi yang dapat 

dipertanggungjawabkan 

c. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" disetujui oleh General Manager 

sesuai dengan ketentuan batas kewenangan yang berlaku bagi PLN; 

d. Nilai kompensasi yang telah disetujui oleh Direktur Utama atau Direktur  Bisnis 

Regional dijadikan dasar untuk melakukan musyawarah dengan pihak berhak 

sebagaimana dimaksud pada huruf B 

 
 
Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306): Penilaian Pengadaan Tanah untuk 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kode Etik Penilai Indonesia dan standar 
penilaian Indonesia, Edisi VI - 2015 
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Definisi 
3.1 Pengadaan Tanah adalah kegiatan penyediaan tanah dengan memberikan ganti kerugian 
yang layak dan adil kepada pihak yang berhak 
Definisi Umum. 
3.10 Nilai penggantian yang adil adalah nilai dari kepentingan pemilik berdasarkan kesetaraan 
dengan nilai pasar atau properti, mengingat elemen luar biasa dari kerugian non-fisik yang 
diakibatkan oleh perolehan hak atas properti yang bersangkutan. Nilai penggantian yang adil 
berarti sama dengan nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam UU no. 2/2012 
5.0 Penerapan Teknis  
5.1 Prinsip ganti kerugian adalah bahwa pemilik / penguasa tanah memiliki hak untuk menerima 
ganti kerugian yang layak (layak dan adil). 
5.2. penilaian dasar yang digunakan adalah nilai penggantian yang adil. Nilai ini dapat dipahami 
sebagai Nilai berdasarkan:penilaian dasar yang digunakan adalah nilai penggantian yang adil. 
Nilai ini dapat dipahami sebagai Nilai berdasarkan pada: 
     5.2.1 Kepentingan pemilik (nilai bagi pemilik), dapat diartikan sebagai manfaat ekonomi yang 
              berasal dari agresi atau kepemilikan suatu properti 
 
UU. No. 40/ 2007 Tentang Perseroan Terbatas 
 
Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta 
dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun 
masyarakat pada umumnya. 
 
Pasal 74 
(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan 
sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 
(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang 
pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 
(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-09 / MBU / 07/2015 tentang Program 
Kemitraan Badan Usaha Milik Negara 
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Pasal 1  
 (7) Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program 
pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. 
 
Pasal 2  
(1) Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan 
memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini. 
 
Pasal 12 
(1) Tata cara penyaluran bantuan dana Program BL: 
a. BUMN Pembina terlebih dahulu melakukan survai dan identifikasi atas calon 
penerima bantuan dan/atau obyek yang akan dibiayai dari dana Program BL. 
b. pelaksanaan Program BL dilakukan oleh BUMN Pembina yang bersangkutan. 
(2) Dalam hal penyaluran bantuan Program BL dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa 
BUMN Pembina, maka pelaksanaan survai dan identifikasi serta pelaksanaan penyaluran 
Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh satu atau lebih 
BUMN berdasarkan kesepakatan bersama. 
 
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN 
Pasal 3  
Fakir miskin berhak:  
a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;  
b. memperoleh pelayanan kesehatan;  
c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya; 
 d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan 
memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;  
e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi 
sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;  
f. memperoleh derajat kehidupan yang layak; g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat; h. 
meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan i. memperoleh pekerjaan 
dan kesempatan berusaha 
Pasal 21  
Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perdesaan dilakukan melalui:  
a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan; 
b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan;  
c. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;  
d. penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan/atau  
e. pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya. 
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Pasal 36  
(1) Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi:  
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;  
c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan;  
d. dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan  
e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.  
(2) Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin. 
 
UU No. 11/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, 
dan Budaya 
Pasal 11 
1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang 
layak untuk dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian dan perumahan yang 
memadai, dan untuk perbaikan terus-menerus kondisi kehidupan. Negara-negara Pihak akan 
mengambil langkah yang tepat untuk menjamin terwujudnya hak ini... 
 

 
Prinsip Kebijakan 7: Memastikan bahwa penduduk yang dipindahkan yang tidak punya sertifikat hak milik atas tanah atau hak-hak atas tanah yang diakui secara hukum 
mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan pemukiman kembali dan ganti rugi atas hilangnya aset non-tanah. 

Elemen Kunci (7.1):   
Memastikan bahwa 
penduduk yang 
dipindahkan yang 
tidak punya 
sertifikat hak milik 
atas tanah atau 
hak-hak atas tanah 
yang diakui secara 
hukum mempunyai 
hak untuk 
mendapatkan 
bantuan 
pemukiman 
kembali dan ganti 
rugi atas hilangnya 
aset non-tanah. 

UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum   
Pasal 1 
Dalam UU ini, definisi istilah adalah sebagai berikut: 
2. Pengadaan Tanah.adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian 
yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. 
3. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. 
4. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, 
tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. 
Pasal 33 
Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: 
a. tanah; 
b. ruang atas tanah dan bawah tanah; 
c. bangunan; 
d. tanaman; 
e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau 
f. kerugian lain yang dapat dinilai. 
Penjelasan (f) 

Setara Sebagian  UU No. 
2/2012 danPeraturan No. 
71/2012 berlaku untuk 
kasus-kasus pengadaan 
tanah untuk digunakan 
demi kepentingan umum. 
Undang-undang mengatur 
kompensasi kepada 
pengguna tanah yang tidak 
memiliki hak atas tanah 
yang strukturnya dan aset 
lain yang ada di atas tanah 
terkena dampak, dan 
Peraturan No. 71/2012 
menetapkan jenis-jenis 
bukti yang harus 
diserahkan untuk 
membuktikan status 
penggunaan struktur dan 

PLN: Mengadopsi 
keputusan spesifik-
instansi atau 
mengupayakan 
penerbitan sebuah 
instrumen yang secara 
efektif akan 
mewajibkan semua 
divisi PLN yang relevan 
untuk mematuhi hal-hal 
berikut: semua proyek 
PLN bahwa orang-
orang yang 
dipindahkan yang tidak 
memiliki hak atas tanah 
atau hak hukum yang 
dapat dikenali atas 
tanah harus 
memastikan bahwa 
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“Kerugian yang dapat dinilai”  adalah kerugian nonfisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, 
misalnya kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya 
alih profesi, dan nilai atas properti sisa. 
 
Penjelasan Pasal 40 
Pemberian Ganti Kerugian pada prinsipnya harus diserahkan langsung kepada Pihak yang 
Berhak atas Ganti Kerugian. Apabila berhalangan, Pihak yang Berhak karena hukum dapat 
memberikan kuasa kepada pihak lain atau ahli waris. Penerima kuasa hanya dapat menerima 
kuasa dari satu orang yang berhak atas Ganti Kerugian. 
Yang berhak an tara lain: 
a. pemegang hak atas tanah; 
b. pemegang hak pengelolaan; 
c. nadzir, un tuk tanah wakaf; 
d. pemilik tanah bekas milik adat; 
e. masyarakat hukum adat; 
f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik; 
 
Jika Bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah 
yang belum atau tidak dipunyai dengan Hak atas Tanah, Ganti 
Kerugian diberikan kepada pemilik bangunan, tanaman, atau benda 
lain yang berkaitan dengan tanah. 
 
 
Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Pelaksanaan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan 
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
 
Pasal 17 
(I) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa 
perseorangan, badan hulrum, badan sosial, badan keagamaan, atau 
instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai Obyek Pengadaan 
Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi : a. pemegang hak atas 
tanah; b. pemegang hak pengelolaan; c. nadzir untuk tanah wakaf; d. pemilik tanah bekas milik 
adat; c. masyarakat hukum adat; f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik; g. 
pemcgang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda 
lain yang berkaitan dengan  
 
Pasal 18 
Pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) 

aset. Persyaratan 
pembuktian tersebut dapat 
mengecualikan pengguna 
tanah yang tak resmi / 
tanpa hak atas tanah jika 
mereka tidak dapat 
memperlihatkan dokumen 
yang diwajibkan. 
 
SPS ADB tidak memberi 
beban pembuktian pada 
pengguna tanah dan 
struktur tidak resmi / tak 
memiliki hak atas tanah . 
Sebaliknya, prosedur 
penyaringannya digunakan 
untuk mengidentifikasi 
keberadaan orang-orang 
yang tidak memiliki hak 
atas tanah yang 
dipindahkan dan, dengan 
demikian, menyusun 
kelayakan ganti 
kerugiannya. Jika tanah 
yang dibutuhkan demi 
pembangunan untuk 
kepentingan umum adalah 
sudah dimiliki oleh 
lembaga dan ditempati/ 
dikendalikan oleh pihak 
lain secara liar, UU No. 
2/2012 tidak berlaku. UU 
No. 2/2012 tidak 
mencakup pengguna tanah 
yang tak memiliki hak atas 
tanah dalam kasus 
pembatasan hak 
pemilikan, relokasi orang 
yang menduduki tanah 

orang-orang tersebut 
memenuhi syarat untuk 
bantuan pemukiman 
kembali dan 
kompensasi atas 
hilangnya aset non-
tanah. 
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huruf a berupa perseorangan atau badan yang ditetapkan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 19 
Pemegang hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan 
hak menguasai dari negara yang kewenangan 
pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Pasal 20 
(1) Nadzir untuk tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c merupakan 
pihak yang menerima harta benda wakaf dan wakif 
untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 
 
Pasal 21 
(I) Pemilik tanah bekas milik adat sebagaimana dimaksud daiam Pasa! 17 ayat (2) buruf d 
merupakan pemegang hak milik atas tanah bekas tanah milik adat sebagaimana diatur daiam 
ketentuan konversi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Agraria. 
(2) Kepemilikan tanah bekas milik adat sebagaimana ayat (I) dibuktikan dengan antara lain: 
a. Petuk pajak Bumi/ Landrente, girik, pipil, ketitir, Verponding 
Indonesia atau alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga 
sebagaimana dimaksud dalam pasaI II, VI dan VII Ketentuanketentuan 
Konversi Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; 
 
Pasal22 
(1) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Paw 17 ayat (2) 
hurnf e harus memenuhi syarat: 
a. terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum 
adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat 
tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan persekutuan 
tersebut dalam kehidupannya sehan-han; 
b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi Iingkungan hidup para 
warga persekutuan hukum adat tersebut dan tempatnya mengambil 
keperluan hidupnya sehari-hari; dan 
c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan 
dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para 
warga persekutuan hukum adat tersebut. 
(2) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
keberadaannya diakui setelah dilaksanakan penelitian dan ditetapkan 
dengan peraturan daerah setempat. 
 
Pasal 23 

milik negara, dan 
pembelian langsung tanah. 
UU No. 2/2012 juga tidak 
mencakup bantuan 
pemukiman kembali. Jika 
instansi yang 
membutuhkan tanah harus 
memindahkan orang-orang 
yang telah menduduki 
tanah yang dimiliki oleh 
instansi maka Peraturan 
Presiden No. 56/2017 
menetapkan kriteria 
kelayakan ganti kerugian 
untuk rumah tangga yang 
memiliki klaim yang diakui 
untuk tanah yang terkenda 
dampak oleh proyek 
strategis nasional (NSP). 
Namun, tunjangan-
tunjangan yang diberikan 
berdasarkan Peraturan No. 
56/2017 tidak sepenuhnya 
sepadan dengan 
persyaratan SPS (mis., 
Penerapan biaya 
penggantian penuh untuk 
struktur tidak termasuk).  
Peraturan Presiden No. 
56/2017 hanya berlaku 
untuk orang 
terkena dampak NSP dan 
tidak ada persyaratan 
dalam Peraturan untuk 
mengidentifikasi kerugian 
ekonomi dan fisik yang 
mencakup hilangnya 
struktur, tanaman, 
pendapatan bisnis, 
pekerjaan, dan mata 
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(1) Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 ayat (2) hurnf f berupa perseorangan, badan hukum, badan sosia!, badan keagamaan, atau 
instansi pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara 
tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara 
tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, 
berupa: 
a. sertipikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya; 
b. surat sewa-menyewa tanah; 
c. surat keputusan penerima obyek tanah landreform; 
d. surat ijin garapan/membuka tanah; atau 
e. surat penunjukan pembelian kavling tanah pengganti. 
 
Pasal24 
(1) Pemegang dasar penguasaan atas tanah sebagaimana dimaksud da1am Pasal 17 ayat (2) 
huruf g merupakan pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang 
yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan. 
(2) Dasar penguasaan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat 
bukti penguasaan, berupa: 
a. Akta jual beli hak atas tanah yang sudah bersertipikat yang belum 
dibalik nama; 
b. Akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertipikatnya; 
c. surat ijin menghuni; 
d. risalah lelang; atau 
e. akta ikrar wakaf, akta pengganti ikrar wakaf, atau surat ikrar wakaf. 
 
Pasal 25 
(I) Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan 
tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h berupa 
perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau 
instansi pemerintah yang memiliki bukti yang diterbitkan oleh pejabat 
yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan atas bangunan, 
tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. 
(2) Dasar kepemilikan bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan 
dengan tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (I) dibuktikan 
dengan alat bukti berupa: 
a. Ijin Mendirikan Bangunan dan bukti fisik bangunan; 
b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik; atau 
c. bukti tagihan atau pembayaran listrik, telepon, atau perusahaan air 

pencaharian. Peraturan 
No. 88 Tahun 2015 
mengatur pemukiman 
kembali pada tanah yang 
ditetapkan sebagai hutan 
lindung. 
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minimum, dalam I (satu) bulan terakhir. 
 
Pasal 26  
Dalam hal bukti kepemilikan atau pcnguasaan sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 dan Pasal 23 tidak ada, pembuktian pemilikan atau penguasaan dapat dilakukan 
dengan bukti lain berupa pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan yang 
dapat dipercaya dan paling sedikit 2 (dual orang saksi dari Iingkungan masyarakat setempat 
yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, 
baik dalam kekerabatan vertikal maupun horisontal, yang menyatakan bahwa yang 
bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah tersebut. 
 
Peraturan Presiden No. 56 tahun 2017 Tentang Penanganan Dampak Sosial 
Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional 
 
Pasal 3 
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), memenuhi kriteria:  

a. memiliki identitas kependudukan yang disahkan oleh kecamatan setempat; dan  
b. tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya 
  

Pasal 4 
Penguasaan tanah oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), memenuhi 
persyaratan sebagai berikut:  
a. telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat 10 (sepuluh) tahun 
secara terus menerus; dan  
b. menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka, serta tidak diganggu 
gugat, dan diakui dan dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah dan/atau lurah/kepala desa 
setempat 
 
Pasal 5 
Masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan uang 
santunan untuk:  
a. biaya pembongkaran rumah;  
b. mobilisasi;  
c. sewa rumah; dan  
d. tunjangan kehilangan pendapatan 
 
Peraturan Presiden No. 88/ 2017 TENTANG PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH 
DALAM KAWASAN HUTAN 
 
Pasal 2  
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Pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai 
dan dimanfaatkan oleh Pihak. 
 
Pasal 10  
Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan yang berada pada 
wilayah yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung pada provinsi 
dengan luas kawasan hutan sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari 
luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi:  
a. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau 
fasilitas sosial dan memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan melalui resettlement;  
b. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau 
fasilitas sosial dan tidak memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan melalui tukar 
menukar kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
c. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk tanah garapan dilakukan dengan 
memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial. 
 
Peraturan Pemerintah No. 14/2016 tentang Pelaksanaan  Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 
Pasal 112 
(6) Pelaksanaan denda, peremajaan dan / atau pemukiman kembali dilakukan dengan 
memperhatikan antara lain: 
a. hak-hak sipil masyarakat yang terpengaruh; 
 
Pasal 570 KUH Perdata menyatakan  
Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk 
berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalahan 
dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang 
berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain semua itu dengan tak 
mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum dan penggantian 
kerugian yang pantas berdasarkan ketentuan perundang-undangan.  
 
Pasal 1977 
Siapa pun yang mengendalikan barang bergerak ... dianggap pemiliknya sepenuhnya. 
 
UU No. 39/1999 
Pasal 29  
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak 
miliknya. (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di 
mana saja ia berada 
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Pasal 36  
(1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang 
lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak 
melanggar hukum. (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang 
dan secara melawan hukum. (3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.  
Pasal 37  
(1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan 
dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan 
hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk 
selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain. 

 
Prinsip Kebijakan 8: Menyusun satu rencana pemukiman kembali yang merinci hak penduduk yang dipindahkan, strategi untuk memulihkan penghasilan dan penghidupan, 
pengaturan kelembagaan, kerangka kerja pemantauan dan pelaporan, anggaran dan jadwal pelaksanaan yang terikat waktu. 
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Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Pelaksanaan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan 
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
Pasal 5 
(I) Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah 
(2) Maksud dan tujuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, menguraikan maksud dan tujuan pembangunan yang 
direncanakan dan manfaat pembangunan untuk kepentingan umum. 
(9) Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hwuf h , 
menguraikan perkiraan nilai Ganti Kerugian obyek Pengadaan Tanah, 
meliputi: tanah, roang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, 
benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat 
dinilai. 
 
Pasal 6 
(4) Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) huruf c, dilakukan untuk menghasilkan anaiisis mengenai biaya yang 
diperlukan dan manfaat pembangunan yang diperoleh bagi wilayah dan masyaraltat.  
(5) Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
 d, dilakukan untuk menghasilkan perkiraan besarnya nilai Ganti Kemgian Objek Pengadaan 
Tanah. 
 
Pasal 32 
(1) Tim Persiapan menjelaskan mengenai rencana Pengadaan Tanah dalam 
Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. 
(2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) meliputi 
d. insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak; 
e. objek yang dinilai Ganti Kerugian; 
f. bentuk Ganti Kerugian; dan 
g. hak dan kewajiban Pihak yang Berhak. 
 
UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum menetapkan ketentuan-ketentuan setara sebagai berikut: 
 
Pasal 28 
(1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:  
a. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan  
b. pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.  
(2) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
kerja 
Penjelasan Pasal 28: Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan untuk mengetahui Pihak yang 
Berhak dan Objek Pengadaan Tanah. Hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut memuat daftar 

Setara Penuh Tidak ada rekomendasi 
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nominasi Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah. Pihak yang Berhak meliputi nama, 
alamat, dan pekerjaan pihak yang menguasai/memiliki tanah. Objek Pengadaan Tanah meliputi 
letak, luas, status, serta jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah.  

 
Pasal 30 
Hasil pengumuman atau verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan dan selanjutnya menjadi dasar penentuan Pihak yang 
Berhak dalam pemberian Ganti Kerugian. 
 
 
Peraturan Presiden No. 56 tahun 2017 Tentang Penanganan Dampak Sosial 
Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional 
 
Pasal 5 
Masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan uang 
santunan untuk:  

a. biaya pembongkaran rumah;  

b. mobilisasi;  

b. sewa rumah; dan  

tunjangan kehilangan pendapatan.  
 
Pasal 6 
(1) Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik 
daerah yang tanahnya akan digunakan untuk pembangunan Proyek 
Strategis Nasional dan dikuasai oleh Masyarakat, menyusun dokumen rencana penanganan 
dampak sosial kemasyarakatan. 
 (2) Dokumen rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), paling sedikit memuat: 
a. letak tanah dan luas tanah serta kondisi di atas tanah yang dikuasai oleh 

Masyarakat; 

b. data Masyarakat yang menguasai tanah; dan 

c. gambaran umum situasi dan kondisi Masyarakat yang menguasai tanah. 

(1) Dokumen rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), disampaikan kepada gubernur. 

c.  

 

Elemen Kunci (8.2):  
Menyusun satu 
rencana 

UU. No 2/2010 tentang Pengadaan Tanah demi Pembangunan untu Kepentingan Umum 
 
Pasal 2  

Setara Sebagian 
Sistem hukum yang ada 
saat ini utentang 

PLN: Mengadopsi 
keputusan spesifik-
instansi atau 
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(A) 
Pernyataan Upaya 
Perlindungan ADB  

(B) 
  Ketentuan Hukum Negara yang terkait11 

(C) 
Tingkat Kesetaraan 12 

(D) 
Tindakan untuk 
Menutup 
Kesenjangan yang 
disarankan 

pemukiman 
kembali yang 
merinci strategi 
untuk memulihkan 
penghasilan dan 
penghidupan 

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas:  
b. keadilan 
Penjelasan: “asas keadilan” adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada Pihak 
yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat 
melangsungkan kehidupan yang lebih baik. 
h. Kesejahteraan  
Penjelasan: “Asas Kesejahteraan” adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dapat 
memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan Pihak yang Berhak dan masyarakat 
secara luas 
 
Pasal 3  
 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan 
pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan. 
masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak. 
 
Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Pelaksanaan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan 
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
 
Pasal 5 
 (I) Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling 
sedikit memuat: 
a. maksud dan tujuan rencana pembangunan; 
b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas 
Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); 
c. letak tanah; 
d. luas tanah yang dibutuhkan; 
e. gambaran umum status tanah; 
f. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; 
g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; 
h. perkiraan nUai tanah; dan 
i. rencana penganggaran. 
 
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan 
Pebangunan Nasional No. 4/ 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah 
Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 
 
Lampiran 
Bab III 

pengadaan tanah tidak 
mewajibkan adanya 
rencana pemukiman 
kembali termasuk strategi 
penghasilan dan 
penghidupan. UU 
No.2/2012 menetapkan 
sprinsip keadilan umum 
yang artinya bahwa pihak 
yang berhak harus 
memiliki kesempatan untuk 
memiliki hidup yang lebih 
baik, tetapi tidak ada 
persyaratan terkait di UU 
No. 2/2012 atau peraturan 
pelaksanaannya 
.Peraturan No. 71/2012 
tidak meliputi strategi 
peulihan penghasilan dan 
mata pencaharian dalam 
isi minimal rencana 
pengadaan tanah. Menurut 
Peraturan No.4/2015, yang 
berlaku untuk beberapa, 
tetapi tidak semua proyek 
PLN, rencana pemukiman 
kembali adalah bagian dari 
pengadaan tanah tanah 

mengupayakan 
penerbitan sebuah 
instrumen yang secara 
efektif akan 
mewajibkan semua 
divisi PLN yang relevan 
untuk mematuhi hal-hal 
berikut: Siapkan 
rencana pemukiman 
kembali yang 
membahas tentang 
strategi pemulihan 
pendapatan dan mata 
pencaharian. 
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(A) 
Pernyataan Upaya 
Perlindungan ADB  

(B) 
  Ketentuan Hukum Negara yang terkait11 

(C) 
Tingkat Kesetaraan 12 

(D) 
Tindakan untuk 
Menutup 
Kesenjangan yang 
disarankan 

8. Tahap Penyiapan KPBU terdiri dari:  
a. Penyiapan Prastudi Kelayakan KPBU Prastudi Kelayakan KPBU terdiri dari kajian awal 
Prastudi Kelayakan dan kajian akhir Prastudi Kelayakan.  
1) Kajian awal Prastudi Kelayakan bertujuan untuk: 
 j) menetapkan persyaratan pelaksanaan KPBU, termasuk landasan hukum, dan tindak lanjut 
yang diperlukan be kaitan dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali; dan 
 
c. analisis sosial, diperlukan untuk: 
1) menentukan dampak sosial KPBU terhadap masyarakat dan 
menyusun rencana mitigasinya; 
2) menentukan lembaga yang bertanggung jawab untuk 
pengadaan tanah dan pemukiman kembali; 
3) menentukan pihak-pihak yang akan terkena dampak oleh 
proyek dan kompensasi yang akan diberikan, bila diperlukan; 
4) memperkirakan kapasitas lembaga untuk membayar kompensasi dan melaksanakan 
rencana pemukiman kembali, bila diperlukan; dan 5) menentukan rencana pelatihan dalam 
rangka melaksanakan program perlindungan sosial untuk meningkatkan kapasitas masyarakat 
yang terkena dampak. 
d. rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali, mengikuti ketentuan sebagai berikut:  
1) menyiapkan dokumen perencanaan pengadaan tanah terlebih dahulu;  
2) PJPK bertanggung jawab untuk menyiapkan dokumen perencanaan pengadaan tanah yang 
merupakan persyaratan untuk memperoleh penetapan lokasi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan;  
3) Izin Lingkungan diperlukan untuk memperoleh surat penetapan lokasi, selain dokumen 
rencana pengadaan tanah; dan  
4) rencana pemukiman kembali, yang merupakan bagian dari rencana pengadaan tanah, 
disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
 
Instruksi Presiden   No. 9/1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan 
Benda-benda  yang ada di Atasnya 
Pasal 6 
 (1) Pembayaran ganti rugi kepada orang-orang yang hak atas tanahnya dicabut, oleh yang 
berkepentingan harus dilakukan secara tunai dan dibayarkan langsung kepada yang 
berhak. 
(2) Rencana penampungan orang-orang yang hak atas tanahnya dicabut sebagai dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 (Lembaran Negara 
Tahun 1961 Nomor 288), oleh yang berkepentingan harus diusahakan sedemikian rupa 
agar mereka yang dipindahkan itu tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya/mencari 
nafkah kehidupan yang layak seperti semula. 
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Elemen Kunci 8.3  
Menyusun satu 
rencana 
pemukiman 
kembali yang 
merinci 
kelembagaan, 
jadwal pelaksanaan 
yang terikat waktu. 

UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum 
Pasal 15 
(1)  Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud  dalam 
Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling 
sedikit memuat: 
f. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;  

g. perkiraan nilai tanah; dan  

 
Pasa1 27 
(1) Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan 
Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan. 
Penjelasan Ayat (1) Pengadaan tanah pada prinsipnya dilaksanakan oleh Lembaga Pertanahan, 
yang dalam pelaksanaannya dapat mengikutsertakan atau berkoordinasi dengan pemerintah 
provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. 
 
Peraturan Presiden No. 148/2015 tentang Perubahan Keempat dari Peraturan Presiden 
No. 71/2012 tentang Pelaksanaan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi  
Pembangunan untuk Kepentingan umum 
 
Pasal 5 
(1) Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun dalam bentuk 
dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat:   
a. maksud dan tujuan rencana pembangunan; 
b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (i);   
c. letak tanah; 
d.luas tanah yang dibutuhkan; 
e. gambaran umum status tanah; 
f. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; 
g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; 
h. perkiraan nilai tanah; dan  
i. rencana penganggaran. 
 
Pasal 32 
1) Tim Persiapan menjelaskan mengenai  Rencana Pengadaan Tanah dalam konsultasi publik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. 
(2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk kepentingan umum; 
b. Tahapan dan  waktu proses penyelengaraan Pengadaan Tanah; 
c. Peran penilai dalam menentukan nilai Ganti Kerugian; 
d. Insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak;  
e. Obyek yang  dinilai Ganti Kerugian; 

Setara Penuh Tidak ada rekomendasi 
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(A) 
Pernyataan Upaya 
Perlindungan ADB  

(B) 
  Ketentuan Hukum Negara yang terkait11 

(C) 
Tingkat Kesetaraan 12 

(D) 
Tindakan untuk 
Menutup 
Kesenjangan yang 
disarankan 

f. Bentuk Ganti Kerugian; dan 
g. Hak dan kewajiban pihak yang berhak 
 
Peraturan Presiden No. 56/ 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 
dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional 
 
Pasal 7  
(1) Gubernur setelah menerima dokumen rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), membentuk Tim Terpadu Penanganan Dampak 
Sosial Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Tim Terpadu. 
(2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:  
a. melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas bidang tanah yang dikuasai oleh 
Masyarakat;  
b. melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas Masyarakat yang menguasai tanah;  
c. menunjuk pihak independen untuk menghitung besaran uang santunan;  
d. memfasilitasi penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan penanganan 
dampak sosial kemasyarakatan;  
e. merekomendasikan daftar Masyarakat yang berhak untuk mendapatkan uang santunan, 
besaran uang santunan berdasarkan perhitungan pihak independen, mekanisme dan tata cara 
pemberian uang santunan; dan  
f. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian uang santunan kepada Masyarakat. 
(3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi 
dan beranggotakan:  
a. Kepala Badan/Dinas Provinsi;  
b. Kepala Badan/Dinas Kabupaten/Kota;  
c. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;  
d. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;  
e. Kepala Kejaksaan Tinggi;  
f. Kepala Kepolisian Daerah;  
g. Komandan Resort Militer;  
h. pemilik hak atas tanah; dan  
i. pihak lain yang dipandang perlu. 
 
Pasal 8  
Berdasarkan rekomendasi Tim Terpadu, gubernur menetapkan:  
a. daftar Masyarakat penerima uang santunan  
b. besaran uang santunan; dan  
c. mekanisme dan tata cara pemberian uang santunan. 
 
Pasal 9  
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(A) 
Pernyataan Upaya 
Perlindungan ADB  

(B) 
  Ketentuan Hukum Negara yang terkait11 

(C) 
Tingkat Kesetaraan 12 

(D) 
Tindakan untuk 
Menutup 
Kesenjangan yang 
disarankan 

(1) Berdasarkan penetapan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 
kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik 
daerah melaksanakan pemberian uang santunan kepada Masyarakat.  
(2) Pelaksanaan pemberian uang santunan dapat diberikan dalam bentuk tunai atau melalui 
transaksi perbankan.  
(3) Pelaksanaan pemberian uang santunan dibantu oleh Tim Terpadu dengan dukungan aparat 
keamanan. 
 

Elemen Kunci 8.4  
Menyusun satu 
rencana 
pemukiman kembali 
yang merinci 
kerangka kerja 
pemantauan dan 
pelaporan 
 

UUNo. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah demi Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum 
 
Pasal 51 
Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi 
terhadap pemilikan, penggunaan dan manfaat sebagai akibat pengadaan tanah 
 
Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Pelaksanaan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan 
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
 
Pasal 115 
BPN melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 
pemanfaatan hasil Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum. 
 
Peraturan Presiden No. 56/ 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 
dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional 
 
Pasal 7  
 (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:  
f. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian uang santunan kepada Masyarakat. 
 

Setara Penuh Tidak ada rekomendasi 

Elemen Kunci 8.5  
Menyusun satu 
rencana 
pemukiman 
kembali yang 
merinci tentang 
Anggaran 

UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum 
Pasal 53 
(1) Dana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi dana:  
a. perencanaan;  

b. persiapan; 

c. pelaksanaan;  

d. penyerahan hasil; 

Setara Penuh Tidak ada rekomendasi 
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(A) 
Pernyataan Upaya 
Perlindungan ADB  

(B) 
  Ketentuan Hukum Negara yang terkait11 

(C) 
Tingkat Kesetaraan 12 

(D) 
Tindakan untuk 
Menutup 
Kesenjangan yang 
disarankan 

e. administrasi dan pengelolaan; 

f. sosialisasi.  

(2) Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi dan 
dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(3) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pendanaan Pengadaan Tanah untuk 
Kepentingan Umum diatur dengan Peraturan Presiden. 
 
Pasal 54 
Jaminan ketersediaan pendanaan bagi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 
dialokasikan oleh Instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Pelaksanaan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan 
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
 
Pasal 5 
(I) Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling 
sedikit memuat: 
a. maksud dan tujuan rencana pembangunan; 
b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruan~ Wilayah dan Prioritas 
Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); 
c. letak tanah; 
d. luas tanah yang dibutuhkan; 
e. gambaran umum status tanah; 
f. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; 
g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; 
h. perkiraan nUai tanah; dan 
i. rencana penganggaran. 
 
Peraturan Presiden No. 56/ 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 
dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional 
 
Pasal 8  
Berdasarkan rekomendasi Tim Terpadu, gubernur menetapkan:  
a. daftar Masyarakat penerima uang santunan  
b. besaran uang santunan; dan  
c. mekanisme dan tata cara pemberian uang santunan. 
 
Pasal 11 
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(A) 
Pernyataan Upaya 
Perlindungan ADB  

(B) 
  Ketentuan Hukum Negara yang terkait11 

(C) 
Tingkat Kesetaraan 12 

(D) 
Tindakan untuk 
Menutup 
Kesenjangan yang 
disarankan 

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1), bersumber dari: 
a. anggaran pendapatan dan belanja Negara, dalam hal instansi yang memerlukan tanah adalah 
kementerian/lembaga; 
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah, dalam hal instansi yang memerlukan tanah adalah 
pemerintah daerah; dan/atau 
c. anggaran perusahaan, dalam hal instansi yang memerlukan tanah adalah badan usaha milik 
Negara atau badan usaha milik daerah. 
 

 
Prinsip Kebijakan 9:  Mengungkapkan satu draft rencana pemukiman kembali, termasuk dokumentasi proses konsultasi secara tepat waktu, sebelum dilakukan penilaian proyek, 
di tempat yang dapat dijangkau dan dalam bentuk dan bahasa (bahasa-bahasa) yang bisa dipahami penduduk yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya. 
Mengungkapkan rencana akhir pemukiman kembali dan pembaharuannya kepada penduduk yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya.  

Elemen Kunci 
(9.1):  
Mengungkapkan 
satu draft rencana 
pemukiman 
kembali, termasuk 
dokumentasi 
proses konsultasi 
secara tepat 
waktu, sebelum 
dilakukan penilaian 
proyek, di tempat 
yang dapat 
dijangkau dan 
dalam bentuk dan 
bahasa 
(bahasa-bahasa) 
yang bisa dipahami 
penduduk yang 
terkena dampak 
dan para 
pemangku 
kepentingan 
lainnya 

Pasal UU No. 12/2012 tentang Pengadaan Tanah demi Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum 
 
Pasal 15 
(1) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagairnana dirnaksud dalarn 
Pasal 14ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan 
Pengadaan Tanah, yang paling sedikit rnemuat: 
a. maksud dan tujuan rencana pembangunan; 
b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan 
Daerah; 
c. letak tanah; 
d.luas tanah yang dibutuhkan; 
e. gambaran umum status tanah; 
f. perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; 
g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; 
h. perkiraan nilai tanah; dan 
i. rencana penganggaran. 
Penjelasan (15.1) 
Penyusunan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah dapat dilakukan secara bersama-sama 
oleh Instansi yang memerlukan tanah bersama dengan instansi teknis terkait atau dapat dibantu 
oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Instansi yang memerlukan tanah. 
(2) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan.  
Penjelasan (15.2) 

Kesetaraan Sebagian UU 
No. 2/2012 mensyaratkan 
bahwa instansi  yang 
membutuhkan tanah harus 
membuat pemberitahuan, 
langsung atau tidak 
langsung, dan 
mengadakan konsultasi 
publik tentang rencana 
pembangunan tetapi tidak 
secara eksplisit 
mengharuskan 
pengungkapan rancangan 
rencana pengadaan  tanah. 
Sistem  hukum mewajibkan  
pemberitahuan dan 
pengungkapan informasi di 
seluruh proses pengadaan 
tanah, tetapi tidak ada 
persyaratan untuk 
mengungkapkan 
rancangan lengkap 
remncana pengadaan 
tanah sebagai dokumen 
tunggal. 

PLN: Mengadopsi 
keputusan spesifik-
instansi atau 
mengupayakan 
penerbitan sebuah 
instrumen yang secara 
efektif akan 
mewajibkan semua 
divisi PLN yang relevan 
untuk mematuhi hal-hal 
berikut:  
mengungkapkan draft 
rencana pemukiman 
kembali termasuk 
dokumentasi dari 
proses konsultasi 
secara tepat 
waktu,sebelum 
penilaian proyek . 
Rencana pemukiman 
kembali harus 
diungkapkan di tempat 
yang dapat diakses dan 
dalam bentuk dan 
bahasa yang bisa 
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(C) 
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(D) 
Tindakan untuk 
Menutup 
Kesenjangan yang 
disarankan 

Studi kelayakan mencakup: 
a. survei so sial ekonomi; 
b. kelayakan lokasi; 
c. analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat; 
d. perkiraan nilai tanah; 
e. dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan 
pembangunan; dan 
f. studi lain yang diperlukan. 
(3) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
oleh Instansi yang memerlukan tanah. 
(4) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan 
kepada pemerintah provinsi. 
 
Pasal 16 
Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen 
perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaksanakan: 
a. pemberitahuan rencana pembangunan; 
c. Konsultasi Publik rencana pembangunan. 
 
Pasal 17  
Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a 
disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk Kepentingan 
Umum, baik langsung maupun tidak langsung. 
Penjelasan Pasal 17 
Pemberitahuan secara langsung antara lain melalui sosialisasi, tatap muka, atau surat 
pemberitahuan. Pemberitahuan secara tidak langsung an tara lain melalui media cetak atau 
media elektronik 
 
Pasal 19 
(1) Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) 
dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi 
rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak. 
(2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak 
yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta 
dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang 
disepakati. 
Penjelasan Pasal 19 
Dalam Konsultasi Publik, Instansi yang memerlukan tanah menjelaskan an tara lain mengenai 
rencana pembangunan dancara penghitungan Ganti Kerugian yang akan dilakukan oleh Penilai. 
 

Peraturan No. 71/2012 
mewajibkan  Tim 
Persiapan untuk 
mengungkapkan  rencana 
pengadaan tanah selama 
konsultasi publik, tetapi 
tidak ada persyaratan 
untuk mengungkapkan 
draft rencana. Peraturan 
No. 71/2012 
mengharuskan 
pengungkapan hasil 
kesepakatan tentang lokasi 
untuk rencana 
pembangunan. Tidak jelas 
apakah ini sama artinya 
dengan mengungkapkan 
dokumentasi konsultasi 
tentang rancangan 
rencana pengadaan tanah. 
UU No. 14/2008 menjamin 
hak publik untuk melihat 
informasi publik dan 
mewajibkan instansi publik 
untuk mengungkapkannya. 
UU No. 14/2008 juga 
mensyaratkan 
pengungkapan informasi 
publik dengan cara yang 
mudah diakses dan dalam 
bahasa yang mudah 
dimengerti. UU No. 
14/2008 mewajibkan  
pengungkapan informasi 
publik secara berkala, 
setidaknya setiap 6 bulan, 
yang sepertinya tidak akan 
cukup untuk secara tepat 
waktu membuat  
keputusan tentang 

dipahami oleh orang-
orang yang terkena 
dampak dan pemangku 
kepentingan lainnya. 
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Pasal 29 
(1) Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan 
tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib diumumkan di kantor desa/kelurahan, kantor 
kecamatan, dan tempat Pengadaan Tanah dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) 
hari kerja. 
(2) Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan 
tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib 
diumumkan secara bertahap, parsial, atau keseluruhan. 
(3) Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi subjek hak, luas, letak, dan peta bidang tanah Objek 
Pengadaan Tanah. 
(4) Dalam hal tidak menerima hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak 
yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Pertanahan dalam waktu paling 
lama 
14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi. 
(5) Dalam hal terdapat keberatan atas hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
dilakukan verifikasi dan perbaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung 
sejak diterimanya pengajuan keberatan atas hasil inventarisasi. 
(6) Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Pelaksanaan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan 
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
 
Pasal32 
(1) Tim Persiapan menjelaskan mengenai rencana Pengadaan Tanah dalam 
Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal29. 
(2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) meliputi: 
a. maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk kepentingan 
umum; 
b. tahapan dan waktu proses penyelenggaran Pengadaan Tanah; 
c. peran Penilai dalam menentukan nilai Ganti Kerugian; 
d . insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak; 
e. Objek yang dinilai Ganti Kerugian; 
f. bentuk Ganti Kerugian; dan 
g. hak dan kewajiban Pihak yang Berhak. 
 
Pasal 33 
(5) Hasil kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam Konsultasi 

pengadaan tanah. Draft 
rencana pengadaan tanah 
merupakan informasi 
publik sebagaimana 
didefinisikan dalam 
Peraturan Komisi Informasi 
No.1 / 2010. Seperti UU 
No. 14/2008, Peraturan 
No. 1/2010 mensyaratkan  
pengungkapan informasi 
publik dengan cara yang 
dapat diakses publik, tetapi 
hanya secara berkala. 
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Publik dituangkan dalam berita acara kesepakatan . 
 
Pasal 34  
(3) Kesepakatan atas lokas! rencana pembangunan dalwn Konsultasi Publik 
ulang sc:bagaimana dimaksud pada ayat (I) dituangkan dalarn berita 
acant kesepakatan dalam Konsultasi Publik ulang. 
 
Pasal 45 
(I) Gubemur bersama Instansi yang memerlukan tanah mengumumkan 
Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. 
(2) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), memuat nomor dan tanggal keputusan Penetapan Lokasi, 
peta lokasi pembangunan, maksud dan tujuan pembangunan, letak dan 
luas tanah yang dibutuhkan, perkiraan jangka waktu pelaksanaan 
Pengadaan Tanah dan perkiraan jangka waktu pembangunan. 
 
Pasal46 
(1) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45 ayat (1), di!aksanakan dengan cara: 
a . ditempelkan di kantor kelurahan/ desa atau nama lain, kantor 
kecamatan, dan/atau kantor kabupaten/kota dan di tokasi 
pembangunan; dan 
b. diumumkan melalui media cetak dan/ atau media elektronik. 
(2) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak 
dikeluarkan Penetapan Lokasi pemhangunan. 
(3) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dilakukan selama paling kurang 14 (empat belas) 
hari kerja. 
(4) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan melalui media cetak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melaJui surat 
kabar harian lokal dan nasional paling sedikit I (satu) kali penerbitan 
pada hari kerja.  
(5) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan melaJui media elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui laman (website) pemerintah provinsi, 
pemerintah kabupaten/kota atau Jnstansi yang memerlukan tanah. 
 
UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: 
 Dalam Undang-Undang ini: 
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Pasal 1 
 (2) Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau 
diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan 
negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan 
UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan umum.  
 
Pasal 4  
(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 
ini.  
(2) Setiap Orang berhak:  

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;  
b. menghadiri pertemuan umum yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi 
Publik;  
c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-
Undang ini; dan/atau  
d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai 
alasan permintaan tersebut.  
(4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam 
memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang ini. 
 
Pasal 7  
(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang 

berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang 
dikecualikan sesuai dengan ketentuan. 

(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. 
(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus 

membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola 
Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. 

(4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk 
memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik. 

(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, 
ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. 

(6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 
ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik. 
 
Pasal 10 
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(2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat dan dalam bahasa mudah dipahami. 
 
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan 
Pebangunan Nasional No. 4/ 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah 
Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 
 
Lampiran 
BabIII 
8. Tahap Penyiapan KPBU terdiri dari:  
a. Penyiapan Prastudi Kelayakan KPBU Prastudi Kelayakan KPBU terdiri dari kajian awal 
Prastudi Kelayakan dan kajian akhir Prastudi Kelayakan.  
1) Kajian awal Prastudi Kelayakan bertujuan untuk: 
 j) menetapkan persyaratan pelaksanaan KPBU, termasuk landasan hukum, dan tindak lanjut 
yang diperlukan be kaitan dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali; dan 
 
c. analisis sosial, diperlukan untuk: 
1) menentukan dampak sosial KPBU terhadap masyarakat dan 
menyusun rencana mitigasinya; 
2) menentukan lembaga yang bertanggung jawab untuk 
pengadaan tanah dan pemukiman kembali; 
3) menentukan pihak-pihak yang akan terkena dampak oleh 
proyek dan kompensasi yang akan diberikan, bila diperlukan; 
4) memperkirakan kapasitas lembaga untuk membayar kompensasi dan melaksanakan 
rencana pemukiman kembali, bila diperlukan; dan 5) menentukan rencana pelatihan dalam 
rangka melaksanakan program perlindungan sosial untuk meningkatkan kapasitas masyarakat 
yang terkena dampak. 
d. rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali, mengikuti ketentuan sebagai berikut:  
1) menyiapkan dokumen perencanaan pengadaan tanah terlebih dahulu;  
2) PJPK bertanggung jawab untuk menyiapkan dokumen perencanaan pengadaan tanah yang 
merupakan persyaratan untuk memperoleh penetapan lokasi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan;  
3) Izin Lingkungan diperlukan untuk memperoleh surat penetapan lokasi, selain dokumen 
rencana pengadaan tanah; dan  
4) rencana pemukiman kembali, yang merupakan bagian dari rencana pengadaan tanah, disusun 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
 
 
Peraturan Komisi Informasi No. 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 
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Pasal 1  
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, 
gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun 
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai 
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara 
elektronik ataupun nonelektronik. 
 
Pasal 20  
(1) Badan Publik wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.  
(2) Badan Publik negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan 
secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sekurang-kurangnya melalui situs resmi 
dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.  
(3) Badan Publik non negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan 
diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 sekurang-kurangnya melalui 
papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.  
(4) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan 
mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta dapat 
mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat. 
 

Elemen Kunci 
(9.2):  
Mengungkapkan 
satu draft rencana 
pemukiman 
kembali  
kepada penduduk 
yang terkena 
dampak dan para 
pemangku 
kepentingan 
lainnya.  
 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5/2012 tentang Pelaksanaan 
Pengadaan  Tanah demi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
Pasal 9  
(1) Setelah Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan penyiapan pelaksanaan, 
selanjutnya Pelaksana Pengadaan Tanah bersama Satgas melakukan pemberitahuan kepada 
Pihak yang Berhak melalui lurah/kepala desa atau nama lain, …. Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.  
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dengan 
cara sosialisasi, tatap muka, atau surat pemberitahuan.  
 
UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
 
Pasal 7  
(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang 
berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang 
dikecualikan sesuai dengan ketentuan. 
(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak 
menyesatkan.  

Setara sebagian 
Rencana Pengadaan 
Tanah saebagai sebuah 
dokumen hanya ada pada 
tahap studi kelayakan  dan 
tahap perencanaan, tidak 
ada persyaratan untuk 
mengungkapkan rencana 
pengadaan tanah final atau 
untuk mencakupkan 
informasi yang 
dimutakhirkan maupun 
mengungkapkan rencana 
yang telah direvisi pada 
warga yang terkena 
dampak dan pemangku 
kepentingan lainnya. 
 
 

PLN: Mengadopsi 
keputusan spesifik-
instansi atau 
mengupayakan 
penerbitan sebuah 
instrumen yang secara 
efektif akan 
mewajibkan semua 
divisi PLN yang relevan 
untuk mematuhi hal-hal 
berikut: megungkapkan 
rencana pengadaan 
tanah final dan 
pemutakhirannya pada 
warga yang terkena 
dampak serta 
pemangku kepentingan 
lainnya 
disclose the 
. 
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(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus 
mem bangun dan mengembangkan sistem inform asi dan dokum entasi untuk m engelola 
Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.  
(4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil 
untuk memenuhi hak setiap Orang atas Inform asi Publik.  
(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan 
politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau pertahanan dan keam anan negara. 
 (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat 
memanfaatkan sarana dan/ atau media elektronik dan nonelektronik. 
 
 
Pasal 9  
(1) Setiap Badan Publik waj ib m engum um kan Inform asi Publik secara berkala.  
(2) Inform asi Publik sebagaimana dim aksud pada ayat (1) m eliputi: a. inform asi yang 
berkaitan dengan Badan Publik; b. inform asi m engenai kegiatan dan kinerja Badan Publik 
terkait; c. inform asi m engenai laporan keuangan; dan/ atau d. inform asi lain yang diatur dalam 
peraturan perundangundangan.  
(3) Kewaj iban m em berikan dan m enyam paikan Inform asi Publik sebagaim ana dim aksud 
pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam ) bulan sekali. ( 
4) Kewaj iban m enyebarluaskan Inform asi Publik sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), 
disam paikan dengan cara yang m udah dijangkau oleh m asyarakat dan dalam bahasa yang m 
udah dipahami.  
(5) Cara-cara sebagaim ana dim aksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokum entasi di Badan Publik terkait.  
(6) Ketentuan tentang kewajiban Badan Publik m em berikan dan menyampaikan Informasi 
Publik secara berkala sebagaim ana dim aksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut 
dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. 
 
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan 
Pebangunan Nasional No. 4/ 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah 
Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 
 
Lampiran 
BabIII 
8. Tahap Penyiapan KPBU terdiri dari:  
a. Penyiapan Prastudi Kelayakan KPBU Prastudi Kelayakan KPBU terdiri dari kajian awal 
Prastudi Kelayakan dan kajian akhir Prastudi Kelayakan.  
1) Kajian awal Prastudi Kelayakan bertujuan untuk: 
 j) menetapkan persyaratan pelaksanaan KPBU, termasuk landasan hukum, dan tindak lanjut 
yang diperlukan be kaitan dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali; dan 
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c. analisis sosial, diperlukan untuk: 
1) menentukan dampak sosial KPBU terhadap masyarakat dan 
menyusun rencana mitigasinya; 
2) menentukan lembaga yang bertanggung jawab untuk 
pengadaan tanah dan pemukiman kembali; 
3) menentukan pihak-pihak yang akan terkena dampak oleh 
proyek dan kompensasi yang akan diberikan, bila diperlukan; 
4) memperkirakan kapasitas lembaga untuk membayar kompensasi dan melaksanakan 
rencana pemukiman kembali, bila diperlukan; dan 5) menentukan rencana pelatihan dalam 
rangka melaksanakan program perlindungan sosial untuk meningkatkan kapasitas masyarakat 
yang terkena dampak. 
d. rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali, mengikuti ketentuan sebagai berikut:  
1) menyiapkan dokumen perencanaan pengadaan tanah terlebih dahulu;  
2) PJPK bertanggung jawab untuk menyiapkan dokumen perencanaan pengadaan tanah yang 
merupakan persyaratan untuk memperoleh penetapan lokasi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan;  
3) Izin Lingkungan diperlukan untuk memperoleh surat penetapan lokasi, selain dokumen 
rencana pengadaan tanah; dan  
4) rencana pemukiman kembali, yang merupakan bagian dari rencana pengadaan tanah, 
disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
 
Peraturan Komisi Informasi No. 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 
 
Pasal 1  
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, 
gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun 
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai 
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara 
elektronik ataupun nonelektronik. 
 
Pasal 20  
(1) Badan Publik wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.  
(2) Badan Publik negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan 
secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sekurang-kurangnya melalui situs resmi 
dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.  
(3) Badan Publik non negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan 
diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 sekurang-kurangnya melalui 
papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.  
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(4) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan 
mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta dapat 
mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat. 
 

 
 
Prinsip Kebijakan 10:  Menyusun dan melakukan pemukiman kembali tidak secara sukarela sebagai bagian dari satu proyek atau program pembangunan. Memasukkan seluruh 
biaya pemukiman kembali dalam presentasi tentang biaya dan manfaat proyek. Untuk sebuah proyek yang memiliki dampak besar dalam pemukiman kembali tidak dengan 
sukarela, mempertimbangkan agar komponen pemukiman kembali tidak secara sukarela dilaksanakan sebagai satu operasi yang terpisah. 

Elemen Kunci 
(10.1):  
Menyusun dan 
melakukan 
pemukiman 
kembali tidak 
secara sukarela 
sebagai bagian dari 
satu proyek atau 
program 
pembangunan 

UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum 
Pasal 14 
(2) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang 
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja 
Pemerintah Instansi yang bersangkutan. 
Pasal 15 
(1)  Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksuddalam 
Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling 
sedikit memuat: 
a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;  
b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan 
Daerah;  
c. letak tanah;  
d. luas tanah yang dibutuhkan;  
e. gambaran umum status tanah;  
f. perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;  
g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;  
h. perkiraan nilai tanah;  
i. rencana penganggaran. 

Penjelasan pasal 15 (1): 
Penyusunan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah dapat dilakukan secara bersama-
sama oleh Instansi yang memerlukan tanah bersama dengan instansi teknis terkait atau 
dapat dibantu oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Instansi yang memerlukan tanah. 

(2)  Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan: 

Penjelasan Pasal 15 (2): 
Studi kelayakan mencakup:  
a. survei sosia1 ekonomi;  

Setara Penuh Tidak ada rekomendasi 
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b. kelayakan lokasi; b.  
c. analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat; 
d. perkiraan nilai tanah;  
e. dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah 
dan pembangunan; dan  
f. studi lain yang diperlukan.  

 

Elemen Kunci 
(10.2) 
Memasukkan 
seluruh biaya 
pemukiman kembali 
dalam presentasi 
tentang biaya dan 
manfaat proyek 

UU. No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum 
 
Pasal 52 
(1)  Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD). 
(2) Dalam hal Instansi yang memerlukan tanah Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik 
Negara yang mendapatkan penugasan khusus, pendanaan bersumber dari internal perusahaan 
atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Badan Hukum 
Negara” misalnya Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS). 
Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara” misalnya Perusahaan Listrik Negara (PLN) 
 (3) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
 
Pasal 53 
(1) Dana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi dana: 

a. perencanaan; 
b. Persiapan 
c. pelaksanaan; 
d. penyerahan hasil; 
e. administrasi dan pengelolaan; dan 
f. sosialisasi. 

(2) Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi dan 
dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(3) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pendanaan Pengadaan Tanah untuk 
Kepentingan Umum diatur dengan Peraturan Presiden.  
 
Pasal 54 
Jaminan ketersediaan pendanaan bagi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 
dialokasikan oleh Instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Setara Penuh Tidak ada rekomendasi 
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Elemen Kunci 
(10.3): 
Untuk sebuah 
proyek yang 
memiliki dampak 
besar dalam 
pemukiman kembali 
tidak dengan 
sukarela, 
mempertimbangkan 
agar komponen 
pemukiman kembali 
tidak secara 
sukarela 
dilaksanakan 
sebagai satu 
operasi yang 
terpisah 
 

UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum 
 
Pasal 14 
(1) Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk 
Kepentingan Umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.  
(2) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang 
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja 
Pemerintah Instansi yang bersangkutan. 
 
Pasal 15 
(1)  Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling 
sedikit memuat: 
a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;  
b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan 
Daerah;  
c. letak tanah;  
d. luas tanah yang dibutuhkan;  
e. gambaran umum status tanah;  
f. perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;  
g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;  
h. perkiraan nilai tanah;  
i. rencana penganggaran. 

Penjelasan Pasal 15 (1)  
Penyusunan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah dapat dilakukan secara bersama-sama 
oleh Instansi yang memerlukan tanah bersama dengan instansi teknis terkait atau dapat dibantu 
oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Instansi yang memerlukan tanah 
 
(2) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Penjelasan 15 (2):   
Studi kelayakan mencakup:  

a. survei sosial ekonomi;   
b. kelayakan lokasi;  
c. analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;  
d. perkiraan nilai tanah;  

Setara sebagian 
UU. No 2/2012 tidak secara 
eksplisit mewajibkan untuk 
melaksanakan pemukiman 
kembali sebagai sebuah 
proyek yang berdiri sendiri 
jika proyek mengakibatkan 
pemukiman kembali yang 
penting  
Partial equivalence 
 

PLN: Mengadopsi 
keputusan spesifik-
instansi atau 
mengupayakan 
penerbitan sebuah 
instrumen yang secara 
efektif akan 
mewajibkan semua 
divisi PLN yang relevan 
untuk mematuhi hal-hal 
berikut: 
cPertimbangkan 
melaksanakan 
pemukiman kembali 
sebagai sebuah proyek 
yang berdiri sendiri  
dan 
mendokumentasikan 
alasan mengapa hal 
tersebut dilakukan atau 
tidak   
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e. dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan 
Tanah dan pembangunan; dan  
f. studi lain yang diperlukan 

 
(1)  

 
Prinsip Kebijakan 11: Membayar ganti rugi dan menyediakan hal-hal lain yang menjadi hak penduduk dalam pemukiman kembali sebelum dilakukan pemindahan secara fisik 
dan ekonomi. Melaksanakan rencana pemukiman kembali dengan pengawasan yang ketat di seluruh pelaksanaan proyek. 

Elemen Kunci 
(11.1):  
Membayar ganti 
rugi dan 
menyediakan hal-
hal lain yang 
menjadi hak 
penduduk dalam 
pemukiman kembali 
sebelum dilakukan 
pemindahan secara 
fisik dan ekonomi. 
 

UU 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah  bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum  
 
 
(2) menyatakan bahwa  “Pengadaan Tanah” adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara 
memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.  
(4)  “Objek Pengadaan Tanah” adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, 
tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.  
(10) menyatakan bahwa  “Ganti Kerugian” adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak 
yang berhak dalam proses 
pengadaan tanah.  
Pasal 5 
Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk 
Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
 
Pasal 41 
(2) Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib: 
a. melakukan pelepasan hak; dan  
b. menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada 
Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan. 
 
Pasal 48 
(1) Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Instansi yang 
memerlukan tanah setelah: 
a. pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak dan Pelepasan Hak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan; dan/atau 
b. pemberian Ganti Kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1). 

Setara Sebagian 
UU . 2/2012 Dan Peraturan 
Pemerintah No 14/2012 
menetapkan bahwa pihak 
yang berhak harus 
melepaskan ha katas 
tanahnya  setelah ganti 
kerugian disediakan, jika 
tanah pengganti atau 
pemukiman kembali 
merupakan bentuk ganti 
rugi yang disetujui.  Namun 
Peraturan No. 71/2012, 
Peraturan No. 5/2012 dan 
Peraturan Direksi PLN No 
104/2015 menentukan 
bahwa tanah pengganti 
akan disediakan dalam 
waktu enam bulan dan 
mewajibkan pihak yang 
berhak untuk melepaskan 
ha katas tanahnya ketika 
lokasi telah disetujui, 
namun sebelum tanah 
pengganti benar benar 
telah diserahkan.  Dalam 
hal pemukiman kembali, 
pihak yang berhak ahrus 
melepaskan ha katas 

PLN: Mengadopsi 
keputusan spesifik-
instansi atau 
mengupayakan 
penerbitan sebuah 
instrumen yang secara 
efektif akan 
mewajibkan semua 
divisi PLN yang relevan 
untuk mematuhi hal-hal 
berikut: membayar 
ganti kerugian dan 
menyediakan  
keberhakan 
pemukiman kembali 
sebelum pemindahan 
fisik  dan ekonomi 
dilakukan  
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(2) Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan 
setelah dilakukan serah terima hasil Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 
 
Pasal 49 
(1) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum karena keadaan mendesak akibat bencana 
alam, perang, konflik sosial yang meluas, dan wabah penyakit dapat langsung dilaksanakan 
pembangunannya setelah dilakukan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum. 
(2) Sebelum penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), terlebih dahulu disampaikan pemberitahuan kepada Pihak yang Berhak. 
 (3) Dalam hal terdapat keberatan atau gugatan atas pelaksanaan Pengadaan Tanah, Instansi 
yang memerlukan tanah tetap dapat melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
 
Peraturan Pemerintah No. 14/2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 
Pasal 33 
Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan 
usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan setelah memberikan ganti rugi hak atas tanah atau 
kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman. 
 
Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Pelaksanaan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan 
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
 
Pasal 74 
(1) Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: 
a. uang; 
b. tanah pengganti; 
c. permukiman kembali; 
d. kepemilikan saham; atau 
e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. 
(2) Bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berdiri sendiri maupun 
gabungan dan heberapa bentuk Ganti Kerugian, 
diberikan scsuai dengan nilai Ganti Kerugian yang nominalnya sama 
dengan nilai yang ditetapkan oleh Penilai. 
 
Pasa! 76 
(1) Ganti Kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
74 ayat (I) huruf a, diberikan dalam bentuk mata uang rupiah. 
(2) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah berdasarkan 

tanahnya  segera setelah 
ada persetujuan  tentang 
lokasi pemukiman kembali  
namun sebelum 
pembnagunan pemukiman 
kembali telah selesai.   
Pemukiman kembali akan 
disediakan dalam waktu 
satu tahun terhitung 
setelah pelepasan hak. 
Dalam keadaan terdesak 
(bencana alam, perang, 
konflik sosial yang 
memuncak, dan epidemic 
penyakit), CSS PLN 
membolehkan pembayaran 
sebagian dari ganti 
kerugian dan 
membolehkan 
pembangunan dimulai 
segera  setelah  
penetapakn lokasi 
pembanguna  
diberitahukan pada pihak 
yang berhak . Sisa nilai 
ganti kerugian akan 
kemudian dibayarkan 
kepada pihak yang berhak 
setelah penilaian penilai 
independen atau 
keputusan pengadilan.   
Peraturan No. 71/2012 dan 
Peraturan No. 5/2015 yang 
telah diamendemen. Serta 
Peraturan Direksi PLN No. 
344/2016 membolehkan 
pembayaran parsial ganti 
kerugian merupakan upaya 
perlindungan yang 
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validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang 
ditunjuk. 
(3) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di1akukan 
bersamaan dengan Pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak. 
(4) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
paling lama dalam 7 (tujuh) hari kelja sejak penetapan bentuk Ganti 
Kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah. 
 
Pasal 77 
(I) Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 74 ayat (I) huruf b diberikan oleh .lnstansi yang memerlukan 
tanah melalui Pelaksana Pengadaan Tanah. 
(2) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh Instansi yang memerlukan tanah setelah mendapat pennintaan 
tertulis dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. 
(3) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 
dan atas nama Pihak yang Berhak. 
(4) Penyediaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan melalui jual beli atau cara lain yang disepakati sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(5) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
bersamaan dengan Pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak tanpa 
menunggu tersedianya tanah pengganti. 
(6) Selama proses penyediaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dana 
penyediaan tanah pengganti, dititipkan pada bank oleh dan 
atas nama Instansi yang memerlukan tanah. 
(7) Pelaksanaan penyediaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak penetapan bentuk 
Ganti Kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah. 
 
Pasal 78 
(1) Ganti Kerugian dalam bentuk permukiman kembali sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c diberikan oleh Instansi yang 
memerlukan tanah melalui Pelaksana Pengadaan Tanah. 
(2) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk permukiman kembali 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan oleh Instansi yang 
memerlukan tanah setelah mendapat permintaan tertulis dari Kerua 
Pelaksana Pengadaan Tanah. 
(3) Permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

potensial uyang tidak 
disyaratkan oleh SPS ADB  
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untuk dan atas nama Pihak yang Berhak. 
(4) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan 
dengan Pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak tanpa menunggu selesainya pembangunan 
permukiman kembali. 
(5) Selama proses pennukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dana penyediaan 
permukiman kembali dititipkan pada bank oleh dan atas nama Instansi yang memerlukan tanah. 
(6) Pelaksanaan penyediaan pennukiman kembali sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak penetapan bentuk 
Ganti Kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah. 
 
Pasal 80 
(1) Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikan saham sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal74 ayat (1) huruf d diberikan oleh 8adan Usaha Milik Negara 
yang berbentuk perusabaan terbuka dan mendapat penugasan khusus 
dan Pemerintah. 
(2) Kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan 
berdasarkan kesepakatan antara Pihak yang Berhak dengan Badan 
Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus dan Pemerintah. 
(3) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan bersamaan dengan Pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak. 
 
Pasal 81 
 
 (1) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak dapat 
berupa gabungan 2 (dua) atau lebih bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 74 ayat (1) huruf a sampai huruf d. Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat BPN RI 
Bidang SJDI Hukum  
(2) Pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 80. 
 
Pasal 84 
(I) Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada 
Instansi yang memerlukan tanah melalui Pelaksana Pengadaan Tanah. 
(2) Pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
terhitung sejak ditetapkannya lokasi pcmbangunan untuk Kepentingan 
Umum sampai ditetapkannya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai. 
(3) Dalam hal Pihak yang Berhak membutuhkan Ganti Kerugian dalam 
keadaan mendesak, Pelaksana Pengadaan Tanah memprioritaskan 
pemberian Ganti Kerugian. 
(4) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan 
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dengan surat keterangan dan lurah/kepala desa atau nama lain. 
 
 
 
Pasal 85 
(1) Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasa184 ayat (3), diberikan maksimal 25 (dua 
puluh lima) pcrsen dan perkiraan Ganti Kerugian yang didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak 
talmn sebelumnya. 
(2) Pemberian sisa Ganti Kerugian terhadap Ganti Kerugian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah ditetapkannya hasil penilaian 
dan Penilai atau nilai yang sudah ditetapkan oleh putusan pcngadilan 
yang memperoleh kekuatan hukum tetap. 
(3) Pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah dila1rukan bersamaan dengan 
diberikannya pemberian sisa Ganti · Kerugian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2). 
 
Pasal 100 
(1) Objek Pengadaan Tanah yang telah diberikan Ganti Kerugian atau Ganti Kerugian telah 
dititipkan di pengadilan negeri atau yang telah 
dilaksanakan Pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah. hubungan hukum 
antara Pihak yang Berhak dan tanahnya hapus demi hukum. 
 
Pasal 112 
(1) Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Instansi 
yang memerlukan tanah disertai data Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
110, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah. 
 
Pasal 113 
Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan pembangunan 
selelah dilakukan penyerahan hasil Pengadaan Tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. 
 
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber  Daya Mineral 
Republik  Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Kompensasi I Atas Tanah, Bangunan  Dan 
Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang  Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi Dan Saluran  
Udara Tegangan  Ekstra Tinggi 
 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
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2. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTI adalah saluran tenaga listrik 
yang 
menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara 
bertegangan di atas 35 kV sampai dengan 245 kV sesuai 
dengan standar di bidang ketenagalistrikan. 
 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5/2012 tentang Pelaksanaan 
Pengadaan  Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah 
diubah oleh Kepala Peraturan Badan Pertanahan Nasional No. 6/2015 
 
Pasal 29 
(1) Dalam hal disepakati ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28, Instansi yang memerlukan tanah menyediakan tanah pengganti paling lama 6 
(enam) bulan sejak penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh  
 elaksana Pengadaan Tanah. 
(2) Pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak dilakukan pada saat telah disepakati lokasinya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 
(3) Pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan 
tanpa menunggu adanya tanah pengganti. 
(4) Dalam hal Instansi yang memerlukan tanah telah memperoleh tanah pengganti dan telah 
disepakati Pihak yang Berhak, Instansi yang memerlukan tanah menyerahkan tanahnya 
kepada Pihak yang Berhak setelah memperoleh validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah 
 
Pasal 30 
(1) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk permukiman kembali dalam Pasal 78 dan Pasal 79 
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, penyediaan permukimankembali dilakukan oleh 
Instansi yang meminta informasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah . 
(2) Bentuk Ganti Kerugian dalam bentuk permukiman kembali Pemilihan pada ayat (1), tempat 
pengambilan keputusan dalam musyawarah Bentuk Ganti Kerugian. 
(3) Ganti Kerugian dalam bentuk permukiman Kembali Standar Siksa pada ayat (2), 
nilai sama dengan nilai ganti rugi dalam bentuk uang. 
(4) Ganti Ralat dalam Bentuk Permukiman Kembali Rujukan pada ayat (2), dilakukan oleh 
Instansi yang meminta informasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. 
 
Pasal 31  
(1) Dalam hal disepakati ganti kerugian dalam bentuk permukiman kembali sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30, Instansi yang memerlukan tanah menyediakan permukiman kembali 
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paling lama 1 (satu) tahun sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksana pengadaan 
tanah.  
(2) Pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak dilakukan pada saat telah disepakati lokasinya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.  
(3) Pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan 
tanpa menunggu selesainya pembangunan permukiman kembali.  
(4) Dalam hal Instansi yang memerlukan tanah telah memperoleh permukiman kembali dan 
telah disepakati Pihak yang Berhak, Instansi yang memerlukan tanah menyerahkan 
permukiman kembali kepada Pihak yang Berhak setelah memperoleh validasi dari Ketua 
Pelaksana Pengadaan Tanah.  
(5) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat sesuai dengan Lampiran XV.  
(6) Pemberian ganti kerugian dalam bentuk permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima penyerahan kepada Pihak yang Berhak.  
(7) Tanda terima penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat sesuai dengan 
Lampiran XIX.  
(8) Penyerahan permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat dalam 
Berita Acara Penyerahan 
(9) Berita Acara Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibuat sesuai dengan 
Lampiran XX.  
(10)Pelaksanaan Penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk permukiman kembali sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6), didokumentasikan dengan foto/video. 
 
Pasal 34  
(1) Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 
dan Pasal 85 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dapat diberikan dalam keadaan 
mendesak.  
(2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bencana alam, biaya 
pendidikan, menjalankan ibadah, pengobatan, pembayaran hutang, dan/atau keadaan 
mendesak lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau nama 
lain.  
(3) Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus, diberikan setelah ditetapkannya lokasi 
pembangunan untuk kepentingan umum sampai ditetapkannya nilai Ganti Kerugian oleh penilai. 
(4) Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaksanakan inventarisasi dan identifikasi terhadap subjek dan objek Pengadaan Tanah, 
terhadap Pihak yang Berhak yang berada dalam keadaan mendesak. 
 
Pasal 36  
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(1) Sisa nilai Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
diberikan kepada Pihak yang Berhak setelah adanya kesepakatan mengenai nilai Ganti 
Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
 
Peraturan Direktur Utama PT PLN No. 0344.P / DIR / 2016 tentang Pengadaan Tanah di PT 
PLN (PERSERO) 
 
Pasal 16.  
Ganti Kerugian dalam Keadaan Mendesak 
1) Tim pengadaan tanah dapat memprioritaskan ganti kerugian kepada pihak-pihak yang berhak 
dalam keadaan mendesak . 
(2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (i) meliputi bencana alam, biaya 
pendidikan, ibadah, pengobatan, pembayaran hutang, dan / atau keadaan mendesak lainnya 
yang dibuktikan dengan surat dari kantor kelurahan/ desa. 
(3) Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 25% (dua puluh lima 
persen) dari perkiraan ganti kerugian berdasarkan nilai jual objek pajak tahun sebelumnya. 
(4) Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah 
ditetapkannya hasil penilaian oleh penilai publik. 
(9) Pelepasan hak atas objek pengadaan tanah diikuti dengan diberikannya sisa ganti kerugian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
 
Keputusan Direksi PLN No. 0104.K / Dir / 2015 tentang Pedoman Pengadaan Tanah untuk 
Pembangunan Infrastruktur 
Bab IV 
Proses Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 
3.10. Pemberian Ganti Kerugian  dalam Bentuk pemukiman kembali 
a. Pemberian Ganti Kerugian  dalam bentuk pemukiman kembali, penyediaan pemukiman 
kembali dilakukan oleh PT PLN (Persero) atas permintaan tertulis dari Ketua Pelaksana 
Pengadaan Tanah. Lokasi berdasarkan atas kesepakatan  dalam musyawarah Bentuk  Ganti 
Kerugian. 
 
b. Ganti Kerugian dalam bentuk pemukiman kembali, nilainya sama dengan nilai Ganti Kerugian  
dalam bentuk uang. Dan penyediannya  paling lambat 1 (satu) tahun setelah penetapan bentuk 
Ganti Kerugian  oleh pelaksana pengadaan tanah. 
c. Pelepasan hak oleh pihak yang berhak  dilakukan pada saat  telah disepakati lokasinya, dan 
dilakukan tanpa menunggu selesainya pembangunan pemukiman kembali. 
d. Apabila  PT PLN (Persero) telah memperoleh pemukiman kembali dan telah disepakati  pihak 
yang berhak, PT PLN (Persero)  menyerahkan pemukiman kembali kepada yang pihak berhak 
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setelah memperoleh validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Validasi sebagaimana 
dibuat sesuai dengan Lampiran (L-15). 
e Pemberian  ganti kerugian  dalam bentuk pemukiman kembali dibuktikan dengan tanda terima  
penyerahan kepada Pihak yang berhak, dibuat sesuai dengan Lampiran (L-19). 
f. Penyerahan pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat  dalam Berita 
Acara Penyerahan  yang dibuat  sesuai dengan Lampiran (L-20) dan didokumentasikan dengan 
foto / video. 
 
UU No. 20/1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Hak Milik 
Pasal 5 
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 6 dan 8 ayat (3), maka penguasaan tanah 
dan/atau benda-benda yang bersangkutan baru dapat dilakukan setelah ada surat 
keputusan pencabutan hak dari Presiden sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 1 dan 
setelah dilakukan pembayaran ganti-kerugian, yang jumlahnya ditetapkan dalam surat 
keputusan tersebut serta diselenggarakannya penampungan sebagai yang dimaksudkan 
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c. 
 
Peraturan Pemerintah No. 42/2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41/2004 tentang Wakaf 
Pasal 51  
Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:  
a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama 
Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;  
b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen 
Agama kabupaten/kota;  
c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut 
membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya 
bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan;  
d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut 
dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama 
provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan  
e. setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan 
dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk 
pendaftaran lebih lanjut. 
 
Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306) 
Pendekatan Valuasi 
Non fisik: Kompensasi untuk masa tunggu berdasarkan minat atau bunga deposito  bebas risiko 
bank pemerintah. 
 



148 Annex 1  

 

(A) 
Pernyataan Upaya 
Perlindungan ADB  

(B) 
  Ketentuan Hukum Negara yang terkait11 

(C) 
Tingkat Kesetaraan 12 

(D) 
Tindakan untuk 
Menutup 
Kesenjangan yang 
disarankan 

Elemen Kunci 
(11.2):  
Melaksanakan 
rencana 
pemukiman kembali 
dengan 
pengawasan yang 
ketat di seluruh 
pelaksanaan 
proyek. 
 

UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum 
 
Pasal 51 
(1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Pemerintah. 
(2) Pemantauan dan evaluasi hasil penyerahan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 
yang telah diperoleh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan oleh Lembaga 
Pertanahan. 
 
Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Pelaksanaan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan 
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
 
Pasal 115 
BPN melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penguasaan, pemilikan,penggunaan dan 
pemanfaatan hasil Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

Setara Penuh Tidak ada rekomendasi 

 
Prinsip Kebijakan 12:  Memantau dan menilai hasil-hasil dari pemukiman kembali, dampaknya terhadap standar-standar hidup penduduk yang dipindahkan, dan apakah tujuan-
tujuan rencana pemukiman kembali telah tercapai dengan mempertimbangkan kondisi awal (baseline) dan hasil dari pemantauan terhadap pemukiman kembali. Mengungkapkan 
hasil pemantauan. 

Elemen Kunci 
(12.1): 
Memantau dan 
menilai hasil-hasil 
dari pemukiman 
kembali, 
dampaknya 
terhadap standar-
standar hidup 
penduduk 
yang dipindahkan, 
dan apakah tujuan-
tujuan rencana 
pemukiman 
kembali telah 
tercapai dengan 
mempertimbangkan 
kondisi awal 
(baseline) dan hasil 
dari pemantauan 

UU No. 2 tahun 2012: tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum  
Pasa1 51 
(1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Urnurn 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan 
oleh Pemerintah. 
(2) Pemantauan dan evaluasi hasil penyerahan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 
yang telah diperoleh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (I) dilakukan oleh Lembaga 
Pertanahan 
 
Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Pelaksanaan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan 
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
 
Pasal 115 
BPN melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 
pemanfaatan hasil Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 
 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1O2 TAHUN 2016 TEMANG 
PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN 
UMUM DAI,AM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL 
Pasal 12  

Setara Sebagian 
UU. No No. 2/2012 dan 
peraturanperaturan terkait 
mewajibkan pemantauan 
pelaksanaan pengadaan 
tanah, namun tidaka ada 
persyaratan untuk 
memantau dan mengkaji 
dampak pemukiman 
kembali tentang 
penghidupan dan tingkat 
hidup orang-orang yang 
dipindahkan. 

PLN: Mengadopsi 
keputusan spesifik-
instansi atau 
mengupayakan 
penerbitan sebuah 
instrumen yang secara 
efektif akan 
mewajibkan semua 
divisi PLN yang relevan 
untuk mematuhi hal-hal 
berikut:  
memantau dan menilai 
hasil pemukiman 
kembali, termasuk 
memantau dampak 
terhadap standar hidup 
orang-orang yang 
dipindahkan, dan 
apakah tujuan dari 
pengadaan tanah dan 
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terhadap 
pemukiman 
kembali. 
 

(1) Terhadap pelaksanaan pengadaan Tanah dalam rangk pelaksanaan pnoyek strategis 
Nasional oleh kementerian/lembaga atau BUMN dilakukan pengawasan oleh Badan 
pengawasan Keuangan dan pembangunan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi pengawasan atas tahapan peraksanaan Pengadaan Tanah sampai dengan - 
penetapan Ganti Kerugian. 
  
Pasal 13  
(1) Pengawasan oleh Badan pengawasan keuangan dan Pembangunan dilakukan meralui 
pemantauan  pada tahapan  pelaksanaan pengadaan Tanah sampai dengan penetapan Ganti 
Kerugian.  
(2) Pangawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan setelah adanya permintaan 
dari Menteri 
(3) Badan Pengawasan Keuangan menyampaikan laporan hasil Menteri. 
(4) Biaya Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada Menteri. 
 
 
Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pengadaan Tanah Nasional No. 
2 / Inst / VIII / 2016 tentang Pelaksanaan Percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan 
untuk Kepentingan Umum Proyek Strategis Nasional 
KESATU 
 4. Kantor Wilayah  Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota agar membangun  
database pengadaan tanah yang memuat: 
a. Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah pada tahun berjalan di wilayah masing-masing; 
b. Target bidang tanah yang terkena  pengadaan tanah dan luas secara keseluruhan masing-
masing kegiatan  pengadaan tanah; 
c. Realisasi atas target pelaksanaan pengadaan tanah baik realisasi dari bidang tanah dan luas 
secara keseluruhan masing-masing  kegiatan pengadaan tanah; 
d. Memetakan permasalahan pengadaan tanah, yaitu kendala  dalam pelaksanaan pengadaan 
tanah dan upaya yang telah dilakukan. 
  
5. Melaporkan secara teratur atas apa yang telah dilakukan termasuk kemajuan yang telah 
dicapai sebagai bahan evaluasi bagi  Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan 
Nasional. 
KEDUA: Hasil penyelesaian Proyek strategis sebagaimana dimaksud, dilaporkan secara berkala 
pada setiap awal  bulan (sebagaimana form terlampir). 
KELIMA: Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah melakukan monitoring  dan evaluasi atas 
pelaksanaan proyek strategis pada Kantor Wilayah  Badan Pertanahan Nasional yang pada 
wilayahnya melaksanakan proyek  strategis nasional. 

rencana pemukiman 
kembali telah dicapai 
dengan 
mempertimbangkan 
kondisi dasar dan hasil 
pemantauan 
pemukiman kembali. 
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KEENAM: Tenaga Ahli Bidang Pengadaan Tanah melakukan evaluasi secara langsung atas  
kemajuan pelaksanaan pengadaan tanah proyek  strategis nasional sebagaimana dimaksud di 
seluruh wilayah Indonesia serta  mengambil langkah  solusi atas permasalahan yang timbul.  

Elemen Kunci 
(12.2):  
Mengungkapkan 
hasil pemantauan 

UU No. 14/2008 tentang Pengungkapan Informasi Publik 
Pasal 1  
Dalam Undang-Undang ini yang dim aksud dengan:  
2. Inform asi Publik adalah inform asi yang dihasilkan, disim pan, dikelola, dikirim , dan/ atau 
diterim a oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan 
negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai 
dengan Undang-Undang ini serta inform asi lain yang berkaitan dengan kepentingan umum.  
3. Badan Publik adalah lem baga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan 
tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh 
dananya bersum ber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran 
pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau 
seluruh dananya bersum ber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran 
pendapatan dan belanja daerah, sum bangan m asyarakat, dan/ atau luar negeri. 
 
Pasal 7  
(1) Badan Publik wajib m enyediakan, m em berikan dan/ atau m enerbitkan Inform asi Publik 
yang berada dibawah kewenangannya kepada Pem ohon Inform asi Publik, selain inform asi 
yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. 
(2) Badan Publik wajib m enyediakan Inform asi Publik yang akurat, benar, dan tidak m 
enyesatkan.  
(3) Untuk m elaksanakan kewaj iban sebagaim ana dim aksud pada ayat (2), Badan Publik 
harus membangun dan m engem bangkan sistem inform asi dan dokum entasi untuk m 
engelola Inform asi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan m udah.  
(4) Badan Publik wajib membuat pertim bangan secara tertulis setiap kebijakan yang diam bil 
untuk m em enuhi hak setiap Orang atas Inform asi Publik. (5) Pertim bangan sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (4) antara lain m em uat pertim bangan politik, ekonomi, sosial, budaya, 
dan/ atau pertahanan dan keam anan negara. (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban ayat (1) 
sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat mem anfaatkan sarana dan/ atau m edia elektronik 
dan nonelektronik. 
 
Pasal 9 
(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Inform asi Publik secara berkala. 
(2) Informasi Publik sebagaimana dim aksud pada ayat (1) meliputi: 
a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; 
b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; 

Setara Penuh PLN:Mengadopsi 
keputusan spesifik-
instansi atau 
mengupayakan 
penerbitan sebuah 
instrumen yang secara 
efektif akan 
mewajibkan semua 
divisi PLN yang relevan 
untuk mematuhi hal-hal 
berikut: 
mengungkapkan 
laporan pemantauan di 
situs web PLN dan 
memastikan bahwa 
masyarakat yang 
terkena dampak dapat 
mengakses salinan 
cetak laporan di UIP, 
UPP, atau Wilayah 
terdekat dari mereka. 
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c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/ atau 
d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan. 
(3) Kewajiban m em berikan dan m enyam paikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam ) bulan sekali. 
(4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimna dimaksud pada ayat (1), 
disampaikan dengan cara yang mudahdijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang 
mudah dipahami. 
(5) Cara-cara sebagaim ana dim aksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 
Badan Publik terkait. 
(6) Ketentuan tentang kewaj iban Badan Publik em berikan dan menyampaikan Informasi Publik 
secara berkala sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 
Petunjuk Teknis Komisi Informasi. 
 
Pasal 11 
(1) Badan Publik wajib m enyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:  
a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk 
informasi yang dikecualikan;  
b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;  
c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;  
d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;  
e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;  
f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka 
untuk umum ;  
g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/ 
atau  
h. laporan m engenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini.  
(2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme 
keberatan dan/ atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, 
dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi 
Publik. 
 
PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR 
LAYANAN INFORMASI PUBLIK 
 
Pasal 1  
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:  
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2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau 
diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan 
negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai 
dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta 
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan umum. 
 
Pasal 20  
(1) Badan Publik wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.  
(2) Badan Publik negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan 
secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sekurang-kurangnya melalui situs resmi 
dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.  
(3) Badan Publik non negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan 
diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 sekurang-kurangnya melalui 
papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.  
(4) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan 
mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta dapat 
mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat. (5) 
Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
disampaikan dalam bentuk yang memudahkan bagi masyarakat dengan kemampuan berbeda 
untuk memperoleh informasi. 

 

 


