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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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I. PENGANTAR 
 

A. Tujuan KajianAkseptabilitas  
 

1. Kajian akseptabilitas upaya perlindungan pemukiman kembali tidak secara sukarela ini 
mengevaluasi kapasitas lembaga, praktik implementasi, keluaran dan hasil Kantor Pusat PLN dan 
Kantor wilayah PLN, sesuai kepatuhan pada undang undang dan peraturan serta prosedur yang 
berlaku yang ditetapkan oleh PLN sendiri untuk pengadaan tanah dan upaya perlindungan 
pemukiman kembali tidak secara sukarela (CSS PLN). Untuk menutup kesenjangan yang diidentifikasi 
dalam penilaian akseptabilitas, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan PLN telah menyepakati langkah 
langkah spesifik penutupan kesenjangan yang dimasukkan ke dalam rencana aksi pada bagian E. 
 

2. Kajian akseptabilitas ini mencakup komponen komponen pokok berikut: 
i) Kapasitas kelembagaan. Komponen ini terdiri dari enam komponen untuk 

menilai kapasitas dan komitmen PLN menjalankan kewajibannya dalam 
mematuhi CSS PLN; 

ii) Praktik pelaksanaan. Komponen ini dengan lima belas subkomponen, menilai 
proses dan prosedur dalam menjalankan sistem upaya perlindungan IR PLN 
secara praktik, termasuk bagaimana setiap unit menjalankan perannya yang 
ditetapkan dalam sistem upaya perlindungan IR; 

iii) Kinerja. Kinerja PLN dalam melaksanakan upaya perlindungan IR dinilai dalam 
dua kategori: 
a) Keluaran. Satu subkomponen membahas keluaran, yang mencakup 

rencana pengadaan tanah (RPT) yang dikembangkan oleh tim 
pengadaan tanah di masing masing kantor wilayahnya. Bagian dari 
penilaian ini mengevaluasi sejauh mana RPT dan dokumen-dokumen 
lainnya untuk melaksanakan pengadaan tanah dan upaya perlindungan 
IR memenuhi persyaratan peraturan secara substantif dan prosedural; 

b) Hasil. Tiga subkomponen menanggapi hasil, dengan fokus apakah 
pelaksanaan pengadaan tanah dan upaya perlindungan IR PLN 
mencapai tujuan dasar yang ditetapkan dalam CSS PLN. 

iv) Pemantauan dan perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan 
masalah gender. Tiga subkomponen membahas sejauh mana pelaksanaan 
pengadaan tanah dan upaya perlindungan IR PLN memenuhi persyaratan CSS 
PLN. 
 

3. Tiga parameter kualitatif ditetapkan untuk setiap subkomponen penilaian akseptabilitas. 
Setiap subkomponen dapat diberi nilai Kuat (K), Sedang (S), atau Lemah (L), berdasarkan hasil 
penilaian. 
 
B. Metodologi 
 
4. Kajian akseptabilitas ini dilakukan dengan menggunakan metode berikut: 

i) Tinjauan Literatur. Dokumen-dokumen yang diteliti meliputi Laporan 
Keberlanjutan PLN, statistik, dan laporan serta dokumentasi lain dari proyek yang 
menyangkut pembangkit tenaga listrik, jalur transmisi dan gardu induk, dan jalur 
distribusi yang dikelola oleh PLN, serta laporan proyek PLN yang dibiayai dari 
dana ADB; 

  



 

 

ii) Peninjauan Kapasitas Kelembagaan. Peninjauan ini mencakup aturan 
secara kelembagaan untuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali 
tidak secara sukarela, distribusi fungsi dan tenaga staf, anggaran, 
pengembangan kapasitas, dan pemantauan; 

iii) Penilaian proyek. Untuk menilai kinerja PLN pada tingkat proyek dilakukan 
kunjungan lapangan, yang dikombinasikan dengan wawancara dan 
peninjauan ulang dokumentasi proyek. Berbagai sumber informasi dibuka, 
termasuk penilaian sistem programatik yang dilakukan untuk PLN, laporan 
kunjungan supervisi, dan laporan pemantauan internal. Wawancara dilakukan 
dengan masyarakat yang terdampak dan pemangku kepentingan lainnya, 
pejabat PLN dan petugas lapangan, dan pejabat instansi pemerintah lainnya 
yang bekerja sama dengan PLN terkait pemukiman kembali tidak secra 
sukarela dan pengadaan tanah. Sejumlah proyek PLN ditinjau, mencakup 
berbagai operasi PLN: pembangkit listrik, transmisi, dan distribusi. Proyek 
yang dinilai mulai dari kegiatan pemukiman kembali tidak secara sukarela 
dengan dampak yang signifikan sampai dengan kegiatan pengadaan tanah 
yang berskala kecil, serta kegiatan pemanfaatan tanah yang terbatas.  

iv) Diskusi Kelompok Fokus dan Konsultasi Publik. Metodologi penilaian 
akseptabilitas dibahas oleh para pemangku kepentingan dalam forum 
diskusi kelompok fokus. Temuan penilaian akseptabilitas dan rencana aksi 
dibahas dengan staf teknis dan manajemen PLN, serta para pemangku 
kepentingan utama melalui berbagai konsultasi publik. 

 
C. Proses Pengadaan Tanah 
 

5.  Langkah-langkah utama dari proses pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan 
publik di Indonesia disajikan pada Gambar 1. Berdasarkan UU No. 2/2012 tentang pengadaan 
tanah, tahap pengadaan tanah dibagi menjadi 4 tahapan utama: a) tahap perencanaan, yang 
menghasilkan persiapan RPT (Rencana Pengadaan Tanah); b) tahap persiapan, dengan 
membentuk TPT (Tim Pengadaan Tanah) pada tingkat provinsi, yang melibatkan konsultasi 
dengan masyarakat yang terkena dampak untuk dapat menyetujui proyek, yang pada akhirnya 
untuk memperoleh persetujuan proyek dari Gubernur; c) tahap pelaksanaan, yakni kegiatan 
pengambil-alihan tanah secara nyata  dan pemberian kompensasi kepada pihak-pihak yang 
berhak; dan d) serah terima tanah yang diperoleh, sebagai langkah terakhir dalam proses 
pengadaan tanah. Untuk pengadaan tanah yang luasnya di bawah 5 hektar (ha), instansi yang 
membutuhkannya memiliki opsi untuk memperoleh tanah melalui transaksi langsung dan 
disarankan untuk menggunakan appraiser (penilai) independen yang akan menilai tanah. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses and tahap pengadaan tanah 

 
6.   Keluaran, tanggung jawab dan tahapan penting pada setiap langkah dari proses pengadaan 
tanah dirangkum pada Tabel 1 di bawah ini. PLN berbagi tanggung jawab dengan Badan 
Pertanahan Nasional (KATR/BPN), dan pemerintah daerah. PLN memiliki lebih banyak otonomi 
dalam transaksi tanah untuk lahan yang lebih kecil dari 5 ha. Dalam beberapa contoh, setelah 
penentuan lokasi disetujui untuk proyek, PLN dapat memilih prosedur pengadaan tanah yang 
disederhanakan untuk masing-masing komponen proyek, apabila luas tanah lebih kecil dari 5 ha.   

Tabel 1. Tahap Pengadaan Tanah, Kegiatan Utama, dan Penanggungjawab Pengadaan Tanah  

 

Tahap 
Instansi yang 
Bertanggung Jawab Kegiatan Utama Keluaran 

I. Perencanaan 

Instansi yang 
membutuhkan tanah 
(PLN) 
(tidak ada kerangka waktu) 

- Studi kelayakan 
- Persiapan RPT 

RPT 

II. Persiapan  Tim persiapan pengadaan 
tanah dibentuk oleh 
Gubernur/Bupati dan PLN 
(75-210 hari kerja, 
termasuk penanganan 
keluhan) 

 

 

- Pemberitahuan rencana 
kerja 
- Verifikasi dan Identifikasi 
- Konsultasi publik dan 
kesepakatan 

- lokasi pembangunan yang 
dire ncanakan 
- Pengumuman lokasi rencana 

pembangunan 

- Penanganan keluhan, kalau 
ada 

- Kesepakatan 
atas lokasi 
dengan 
masyarakat Yang 
terdampak 
- Penerbitan 
ketentuan Lokasi 
pembangunan 



 

 

Tahap 
Instansi yang 
Bertanggung Jawab Kegiatan Utama Keluaran 

III. Pelaksanaan Tim Pelaksana 
Pengadaan Tanah (TPPT) 
dibentuk oleh Kantor 
Wilayah KATR/BPN dan 
PLN 
 
(160-250 hari kerja, 
termasuk penanganan 
keluhan) 

- Identifikasi dan inventarisasi 
akhir pihak-pihak yang 
berhak dan obyek 
pengadaan tanah 

- Penilaian kompensasi oleh 
penilai independen 

- Musyawrah/Konsutasi untuk 
kompensasi  

Pembayaran 
kompensasi 
kepada Pihak 
yang terdampak 

IV. Penyerahan 
tanah yang 
diakuisisi 

KATR/BPN dan PLN  
(33 hari kerja) 

- Pengalihan lahan yang 
diperoleh untuk pembangunan 
- Sertifikasi tanah dan 
monitoring 

Tanah siap untuk 
konstruksi  

 
7.    Keputusan Dewan Direksi PLN No. 0344.P/DIR/2016 tentang Pengadaan Tanah PLN 
mengatur bahwa pengadaan tanah yang lebih dari 5 ha harus mengikuti prosedur yang ditetapkan 
dalam UU No. 22/2012. Apabila PLN melakukan pengadaan tanah seluas 5 ha atau lebih kecil 
untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum, maka PLN dapat menerapkan prosedur yang 
disederhanakan untuk pengadaan tanah yang tidak secara sukarela atau untuk pembelian tanah 
secara langsung yang digunakan PLN untuk sendiri (bukan kepentingan publik). PLN juga dapat 
menerapkan pola wakaf tanah berukuran kecil untuk pemasangan tiang listrik dan trafo distribusi 
di bawah jalur distribusi proyek.  

D. Temuan Kajian Akseptabilitas 
 
8. Kapasitas Kelembagaan dari PLN untuk upaya perlindungan pemukiman kembali tidka 
secara sukarela dinilai “sedang” pada keseluruhan komponen dengan beberapa bidang yang 
perlu diperkuat. 
 
9. Subkomponen A.1. Struktur Kelembagaan. PLN memiliki struktur kelembagaan 
terdesentralisasi yang sudah ditentukan pada unit-unit kerja yang memiliki tanggung jawab, peran 
dan fungsi upaya perlindungan sosial yang dibentuk di tingkat pusat dan kantor wilayah/proyek. 
Kantor Wilayah PLN (UIP dan Wilayah) diberi mandat utama untuk mengatasi masalah upaya 
perlindungan sosial pada proyek-proyek yang ditangani. Sementara strukur kepegawaian dan 
tenaga staff upaya perlindungan sosial diketahui sebagian besar memuaskan, namun koordinasi 
antar unit mungkin terhambat akibat kompleksitas bentuk kelembagaan PLN 

i) Divisi PPT  
Strukur kelembagaan PLN terdesentralisasi dan kompleks. Setidaknya terdapat 
tiga divisi di tingkat pusat yang berbagi tanggung jawab untuk upaya perlindungan 
pemukiman kembali tidak secara sukarela, dengan divisi PPT yang menjadi unit 
utama yang bertanggung jawab. Divisi PPT mengembangkan Pedoman Teknis 
untuk Pengadaan Tanah dan membentuk dua subdivisi: satu untuk pengadaan 
tanah dan yang lainnya untuk perizinan. Divisi PPT mengurus pengawasan unit 
upaya perlindungan PLN pada tingkat lapangan, terutama untuk proyek dengan 
dampak pengadaan tanah yang signifikan. Divisi PPT memiliki mandat utama 
untuk pengadaan tanah dan upaya perlindungan Pemukiman Kembali Tidak 
Secara Sukarela (Involuntary Resettlement atau IR), di PLN (lihat Lampiran 2). 
Divisi PPT dibentuk pada 2015 untuk mengganti Divisi Pertanahan dan 
Kelembagaan yang dibentuk tahun 2013. Sebelum 2015, tanggung jawab untuk 
upaya perlindungan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela menjadi 
tanggung jawab Divisi Lingkungan dan Sosial di bawah Divisi Perencanaan 
Sistem.  Tanggung jawab Divisi PPT yang spesifik meliputi perencanaan, 
implementasi dan evaluasi, anggaran, perizinan dan administrasi urusan 



 

 

 

 

 

 

 

 

pertanahan, menerbitkan buku panduan pengadaan tanah dan upaya 
perlindungan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela (Involuntary 
Resettlement atau IR), dan memberikan panduan kepada unit-unit Kantor 
Wilayah. Peran itu secara bertahap diperluas. Mulai tahun 2018, Divisi PPT akan 
memimpin proses seleksi lokasi proyek, pada awal perencanaan proyek (setelah 
rencana induk ditetapkan) untuk menyaring proyek yang diusulkan dan 
memperkecil risiko sosial. Divisi PPT memiliki tiga subdivisi: Pertanahan, 
Kelembagaan dan Perizinan, yang semuanya memiliki tanggung jawab dalam 
pengadaan tanah dan upaya perlindungan IR. Setiap subdivisi dipimpin oleh 
seorang Manager Senior yang bertanggung jawab kepada Kepala Divisi PPT yang 
melapor kepada Direktur Pengadaan, yang selanjutnya melapor kepada Direktur 
Utama PLN.     

ii) UIP/Unit Induk Pembangunan di Kantor Wilayah  
Unit Induk Pembangunan (UIP) wilayah PLN, Unit Pelaksanaan Proyek (UPP), 
Unit Transmisi dan Kantor Wilayah langsung bertanggung jawab pada 
pelaksanaan upaya perlindungan sosial di tingkat proyek. Pada saat penilaian, ada 
18 UIP di seluruh Indonesia.1 UIP beroperasi pada tingkat propinsi dan multi 
propinsi. UIP dipimpin oleh seorang General Manager (GM) dan bertanggung 
jawab untuk mengendalikan pembangunan dan manajemen pembangkit listrik dan 
kegiatan jaringan. Untuk semua masalah yang berkaitan dengan pengadaan 
tanah dan upaya perlindungan IR, pimpinan GM UIP melapor langsung kepada 
Divisi PPT and salinan semua komunikasi dan dokumentasi diberikan kepada 
Direktur Wilayah masing masing. Semua komunikasi formal antara UIP dan Divisi 
PPT harus disalurkan melalui Kepala Divisi PPT. Sesuai Peraturan Dewan Direksi 
0344.P/DIR/2016, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit, terlihat bahwa, jika 
ada masalah terkait pengadaan tanah dan upaya perlindungan IR, maka GM UIP 
yang membuat keputusan akhir.  Untuk hal lainnya, GM UIP melapor kepada 
kepada Direktur Wilayah masing masing di Kantor Pusat. Selain jalur pelaporan 
formal, ada komunikasi informal yang sedang berlangsung antara staf UIP, UPP, 
Divisi PPT dan CSR. Semua kegiatan pengadaan tanah, termasuk upaya 
perlindungan IR, adalah tanggung jawab dari Divisi Hukum, Komunikasi dan 
Pertanahan UIP, yang dipimpin oleh seorang manager. Divisi ini menyiapkan 
semua rencana dan dokumentasi terkait pengadaan tanah, pelaksanaan 
pengadaan tanah, termasuk upaya perlindungan IR, mengelola perizinan, dan 
memonitor semua tahapan dari proses pengadaan tanah. UIP melapor kepada 
masing masing Direktur Wilayah dan berkoordinasi dengan Divisi PPT dan unit 
CSR di Kantor Pusat PLN. Setiap Divisi Hukum, Komunikasi dan Pengadaan 
Tanah UIP memiliki Subdivisi Pertanahan yang dipimpin oleh Deputi Manajer yang 
didukung oleh para pengawas, analis dan asisten.  

iii) UPP/Unit Pelaksanaan Proyek 
UPP beroperasi pada tingkat kecamatan dan multi-kecamatan. Setiap UIP 
memiliki dua atau tiga UPP tergantung pada cakupan dari wilayah UIP. UPP 
mengawasi desain proyek dan mengelola konstruksi proyek serta mendukung 
pelaksanaan dan pengawasan pengadaan tanah, mengendalikan dan mengawasi 
tanah yang dibeli serta kegiatan ROW dan CSR. Ketika suatu proyek konstruksi 
semua jenis infrastruktur listrik selesai, UIP yang bertanggung jawab 

                                                           
1 Ada 4 UIP di Sumatera, 5 UIP di Jawa, 3 UIP di Kalimantan 2 UIP di Sulawesi, 1 UIP di Nusa Tenggara, 1 UIP 

di Maluku, 1 UIP di Papua dan 1 UIP ISJ. 

 



 

 

menyerahkan fasilitas tersebut kepada Kantor Wilayah yang akan 
mengoperasikannya. Setiap UPP PLN memiliki Divisi Pengadaan Tanah, diketuai 
oleh Pengawas Pengadaan Tanah. Tim UPP berada di garis depan dan 
berkoordinasi dan erat berkolaborasi dengan instansi pemerintah daerah dan 
pemimpin masyarakat. 

iv) Kantor Wilayah PLN/Wilayah 
Kantor Wilayah PLN bertanggung jawab untuk pengoperasian dan pemeliharaan. 
Pada tahun 2017, tidak ada pengadaan tanah yang dilakukan untuk tujuan 
operasional di tingkat Wilayah; namun ada beberapa Wilayah yang kegiatan 
operasinya berpotensi memicu dampak terkait pemukiman kembali tidak secara 
sukarela, seperti pembatasan penggunaan tanah atau pemanfaatan tanah kecil 
(mis. pemotongan pohon, pemasangan gardu listrik dan trafo). Pada waktu 
penilaian ini, ada 15 Kantor Wilayah di seluruh Indonesia. Setiap Wilayah dipimpin 
oleh seorang GM yang melapor langsung kepada Direktur Wilayah masing masing 
di Kantor Pusat. Kantor Wilayah bertanggung jawab untuk pengoperasian 
pembangkit listrik, gardu listrik, jalur transmisi dan jalur distribusi. Di Pulau Jawa, 
pengoperasian dan pemeliharaan jalur transmisi dikelola oleh unit transmisi. 
 

10. Meskipun PLN memiliki Divisi PPT sebagai unit khusus untuk pengadaan tanah, namun 
mandat umum untuk menjalankan kebijakan perusahaan yang terkait dengan pengadaan tanah 
dan kebijakan IR serta prosedur operasionalnya dapat dilaksanakan tersebar di seluruh 
organisasi dan terdapat beberapa unit pengawasan yang tersebar. Hal ini menciptakan 
permasalahan koordinasi dalam penyederhanaan kegiatan pemukiman kembali tidak secara 
sukarela di berbagai divisi secara horisontal di Kantor Pusat (mis. Divisi PPT vs CSR dan Divisi 
Kesehatan Kerja, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan [DIVK3L]) dan secara vertikal antara 
Divisi PPT dan UIP/UPP dan Wilayah. Selain itu, Divisi PPT saat ini tidak memiliki mandat atas 
permasalahan terkait dengan pembatasan penggunaan tanah dan tanah wakaf untuk jalur 
distribusi. Sebagian mandat dalam hal permasalahan sosial untuk proyek jalur distribusi masih 
dapat ditangani oleh DIVK3L 
 
11. Subkomponen A.2. Sumber Daya Manusia dan Kualifikasi Staf 
Staf PLN untuk pengadaan tanah dinilai sebagai “sedang”. PLN tampaknya memiliki jumlah staf 
terlatih yang memadai untuk bidang upaya perlindungan sosial yang dialokasikan pada unit upaya 
perlindungan sosial, dengan pengecualian di Kantor Wilayah, yang tidak memiliki staf untuk 
upaya perlindungan sosial. Staf upaya perlindungan sosial cenderung memiliki latar belakang 
hukum dan manajemen pertanahan dan bukan dari spesialisasi pengembangan sosial/ilmuwan 
sosial yang lebih luas. PLN selanjutnya bergantung pada konsultan upaya perlindungan sosial 
dan surveyor eksternal untuk melengkapi kapasitas internal mereka pada tingkat UIP untuk tugas-
tugas khusus seperti persiapan dan survei RPT/LAP. Secara total, ada 400 staf PLN yang bekerja 
langsung untuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali tidak secara sukarela pada tingkat 
nasional dan proyek. Selain itu, ada 475 staf yang bekerja untuk subdivisi hukum dan komunikasi 
yang juga mendukung pengadaan tanah dan pemukiman kembali tidak secara sukarela. PLN 
melakukan penilaian staf secara tahunan termasuk menilai staf yang bekerja pada bidang upaya 
perlindungan sosial (pengadaan tanah, komunikasi, dan program masyarakat/CSR). PLN juga 
memiliki kebijakan mengerahkan staf untuk mendukung UIP/UPP atau Kantor Wilayah lainnya. 
PLN mewajibkan stafnya untuk mengikuti pelatihan, termasuk pelatihan mengenai permasalahan 
yang terkait dengan upaya perlindungan pemukiman kembali tidak secara sukarela. Akan tetapi, 
pengetahuan staf mengenai CSS PLN, pemulihan mata pencaharian, gender, relokasi masih 
dinilai lemah.   
 

12. Subkomponen A.3. Sumber Daya Keuangan: Ketersediaan dan Kecukupan 
Anggaran 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

i) PLN tampaknya mengalokasikan sumber daya anggaran yang memadai untuk 
menutupi biaya operasional dan modal terkait upaya perlindungan sosial. 
Terdapat indikasi bahwa ketika koordinasi diperlukan antara divisi yang berbeda 
di dalam PLN untuk mengalokasikan sumber daya tambahan yang berasal dari 
program tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan, bisa terjadi keterlambatan 
dalam melaksanakan pengadaan tanah dan pemukiman kembali.   

 
ii) Pengadaan tanah dan upaya perlindungan IR dianggarkan secara terpisah dari 

biaya operasi UIP. Menurut Divisi Keuangan, hanya masing-masing UIP dan 
Wilayah yang memiliki informasi mengenai alokasi anggaran mereka untuk 
pengadaan tanah dan upaya perlindungan IR; Divisi Keuangan pada tingkat 
Kantor Pusat tidak menyimpan informasi tersebut dan anggaran pengadaan tanah 
terintegrasi dengan setiap anggaran proyek. Informasi mengenai anggaran 
tahunan harus bersumber dari masing masing UIP. Sejak 2016, Divisi Keuangan 
telah mengizinkan UIP menetapkan garis anggaran untuk kompensasi melalui 
skema “analisis biaya dan manfaat” (CBA).  Anggaran tersebut dapat diambil dari 
dana contingency untuk menyelesaikan pembayaran kompensasi ketika anggaran 
kompensasi tidak cukup untuk menutup kompensasi yang diberikan kepada pihak 
yang berhak tetapi tidak setuju dengan jumlah kompensasi sebagaimana 
ditetapkan oleh penilai independen. Namun dalam praktiknya, CBA tidak banyak 
digunakan karena kasus keberatan terkait kompensasi umumnya disalurkan 
melalui sistem pengadilan.  

 
13. Subkomponen A.4. Pendidikan dan Pelatihan untuk Staf 
PLN memiliki pusat pelatihan fungsional untuk meningkatkan kapasitas stafnya secara regular 
dan memiliki program pengembangan kapasitas untuk memperbaiki dan meningkatkan kualifikasi 
staf. Program-program tersebut mencakup kurikulum komprehensif tentang pengadaan tanah 
yang diselenggarakan oleh Universitas PLN. Namun demikian, program upaya perlindungan 
sosial tidak memberikan pelatihan secara terinci mengenai topik-topik yang dapat memperbaiki 
pelaksanaan program pemukiman kembali tidak secara sukarela, seperti studi kelayakan, 
penilaian dampak sosial, permasalahan gender dan perlakuan terhadap kelompok rentan, 
pemulihan pendapatan/mata pencaharian, dan pemantauan pelaksanaan upaya perlindungan. 
PLN memiliki unit pengembangan sumber daya manusia internal yang disebut Pusat Pendidikan 
dan Pelatihan (PUSDIKLAT PLN); selama beberapa tahun terakhir, ini juga disebut “Universitas 
PLN”. Universitas ini telah digunakan sebagai kampus atau tempat pendidikan bagi karyawan 
PLN atau karyawan perusahaan lain. Pelajaran tentang pengadaan tanah dan upaya 
perlindungan IR masuk dalam kurikulum di empat akademinya: di Bogor, Jakarta, Surabaya, dan 
Pandaan-Malang. Isi kurikulum diperbarui untuk mencerminkan UU dan peraturan pemerintah 
serta peraturan Dewan Direktur PLN yang terbaru. Pelatihan, termasuk pelajaran tentang 
pengadaan tanah and upaya perlindungan IR, dilakukan empat kali setahun. Biasanya, staf baru 
diharapkan dapat mengikuti pelatihan tersebut pada kelompok pelatihan dengan lokasi terdekat. 
Dalam praktiknya, ada staf yang tidak diikutsertakan dalam pelatihan. Tidak ada ketentuan yang 
mengatur bahwa pelatihan tentang upaya perlindungan sosial adalah wajib bagi semua staff 
upaya perlindungan. Pelatihan intensif mengenai upaya perlindungan sosial bagi staf PLN 
sebagian besar dilakukan pada tingkat proyek. Divisi PPT dan DIVK3L, berkolaborasi dengan 
UIP dan Wilayah, mengadakan pelatihan berbasis-proyek yang fokus pada kebutuhan spesifik 
proyek. Sejak 2017, ADB dan WB, bekerjasama dengan Badan Perencana Pembangunan 
Nasional (Bappenas), mempersiapkan pembentukan pusat pembelajaran upaya perlindungan. 
Tujuan dari pusat pembelajaran upaya perlindungan adalah agar lebih memperkuat sistem 



 

 

pelatihan dengan topik upaya perlindungan lingkungan hidup dan sosial di Indonesia dan 
memenuhi kebutuhan pelatihan berbagai lembaga termasuk konsultan, instansi pemerintah, 
praktisi lainnya di sektor swasta. 
 
14. Subkomponent A.5. Akses pada Keahlian Teknis Independen 
PLN memiliki akses yang memadai untuk memperoleh tenaga ahli teknis independen yang 
mendukung jajaran stafnya sendiri. Kualitas dari konsultan sosial yang ada sering berbeda-beda 
secara signifikan, tergantung lokasi. PLN secara ekstensif menggunakan jasa konsultan individu 
dan konsultan lembaga serta memiliki cadangan tenaga ahli dan konsultan. UIP secara rutin 
merekrut tenaga ahli teknis eksternal untuk membantu RPT dan survei. Pada saat penilaian, tidak 
ada sistem akreditasi konsultan upaya perlindungan sosial yang membantu persiapan dan 
memonitor RPT. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berencana 
untuk membuat kebijakan akreditasi bagi konsultan untuk memastikan kualitas dokumen RPT 
yang dihasilkan serta kualitas jasa konsultan pengadaan tanah dan pemukiman kembali; Apabila 
sistem akreditasi itu sudah ada, maka PLN akan segera mematuhi kebijakan tersebut dalam 
merekrut konsultan terakreditasi. UIP akan memelihara database sendiri terkait perusahaan 
konsultan dan universitas yang dapat direkrut untuk membantu PLN melakukan inventarisasi 
survei kerugian, persiapan dokumen RPT, dan pemantauan eksternal. Pengadaan persil tanah 
yang lebih besar dari 5 ha di fasilitasi oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah yang ditunjuk 
pemerintah (TPPT), yang kemudian menyewa surveyor terakreditasi.    
 
15. Subkomponent A.6. Manajemen Pengetahuan Secara Kelembagaan  
PLN sedang melakukan upaya yang cukup signifikan untuk mengelola pengetahuan (manajemen 
pengetahuan atau KM) dan menjaga kesinambungan staff yang berkualifikasi/terlatih, tetapi tidak 
terdapat rencana untuk mengelola pengetahuan atau sistem yang khusus untuk pengadaan 
tanah dan permasalahan sosial. Unit khusus untuk KM dibentuk di bawah Direktur Human 
Capital. Unit Manajemen Pengetahuan bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan 
strategis, program manajemen pengetahuan, dan pengembangan kompetensi. PLN telah 
membuat Portal Sistem Manajemen Pengetahuan (KMS) untuk digunakan sebagai saluran yang 
memfasilitasi dan mempercepat proses berbagi pengetahuan, keahlian, pengalaman dan 
kolaborasi antar staf (pengetahuan pekerja). Portal ini hanya untuk digunakan secara internal 
saja.     
 
16. Kapasitas Pelaksanaan: Proses and Prosedur.  
Pelaksanaan perlindungan pemukiman kembali secara tidak sukarela oleh PLN sebagian besar 
dinilai sebagai “kuat” untuk kepatuhan pada syarat prosedural dan dinilai “sedang”2 untuk kinerja 
substantif.  
 
17. Subkomponen B.1 and B.2. Tahap Perencanaan dan Persiapan 
Secara umum PLN sudah mematuhi peraturan nasional maupun lokal untuk pelingkupan 
permasalahan sosial dalam studi kelayakan. Namun dalam melakukan studi kelayakan, PLN 
hanya menggunakan metodologi terbatas untuk bagian penilaian dampak sosial. Penilaian ini 
belum tentu melakukan identifikasi bidang-bidang yang seharusnya memerlukan perhatian yang 
lebih besar untuk data sensus, termasuk masalah-masalah gender, kerentanan, dan kelompok 
minoritas. Secara umum PLN sudah memenuhi persyaratan persiapan RPT dan kepatuhan untuk 
memulai proses penetapan lokasi dan sudah mematuhi persyaratan untuk membentuk tim 
pengadaan tanah antar-instansi, untuk pengadaan tanah dengan luas 5 ha atau lebih, atau 
membentuk Tim Pengadaan Tanah (TPT) untuk pengadaan tanah seluas 5 ha atau lebih kecil. 
Meskipun PLN secara umum sudah mematuhi persyaratan untuk melakukan sosialisasi 
(pengungkapan) mengenai rencana pembangunan terkait pengadaan tanah, namun belum tentu 
masyarakat atau orang yang kena dampak mendapat penjelasan secara penuh mengenai proyek 
jalur distribusi yang akan datang, karena secara formal hal ini tidak perlu diungkapkan. PLN 

                                                           
2 Lihat pada Lampiran 1 untuk penilaian dari masing masing item dalam setiap subkomponen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

sebagian besar mematuhi persyaratan verifikasi dan identifikasi awal pihak-pihak yang berhak; 
verifikasi tambahan dilakukan pada waktu tahap pelaksanaan pengadaan tanah. PLN 
mengadakan forum konsultasi untuk semua proyek pembangkit listrik dan transmisi. Konsultasi 
ini mencakup penjelasan (pengungkapan) awal mengenai tujuan, dampak dan manfaat proyek. 
Namun, isi dari notulen konsultasi publik sering kali sangat singkat dan umum, tanpa merinci 
dampak atau manfaat proyek, atau tidak mencatat pertanyaan yang diajukan oleh pihak-pihak 
yang berhak dan apa jawaban yang diberikan. Konsultasi untuk distribusi jaringan sering 
dilakukan di kantor desa dan cenderung lebih terbatas dalam lingkup dan jangkauan. Selama 
tahap perencanaan, PLN membentuk mekanisme penanganan keluhan yang jelas untuk proyek 
dengan pengadaan tanah yang dampaknya signifikan; keluhan dalam proyek jenis lainnya 
cenderung untuk ditangani melalui sistem manajemen keluhan umum. Keterlambatan dalam 
penanganan keluhan mungkin terkait dengan permasalahan koordinasi antar PLN dan instansi 
lain yang terlibat. Arsip dokumentasi mengenai pelaksanaan mekanisme penanganan keluhan 
(GRM) hanya sedikit tersedia (tersimpan).  
  
18. Subkomponen B.3. Tahap Pelaksanaan dan Subkomponen B.4. Penyerahan Hasil 
Pengadaan Tanah 

i) Secara umum PLN memenuhi persyaratan untuk menyiapkan inventarisasi 
kerugian dan identifikasi dari pihak-pihak yang berhak secara rinci dan lengkap. 
Namun, daftar inventaris ini tidak mencakup data tentang profil sosio-ekonomi 
masyarakat yang terkena dampak dari proyek yang didanai PLN. Beberapa proyek 
jalur transmisi belum sepenuhnya memenuhi persyaratan ini. PLN akan 
mengungkap daftar inventaris dan identifikasi dari pihak-pihak yang berhak dan 
obyek pengadaan tanah apabila datanya sudah tersedia. Sebagian besar dari 
dokumentasi yang ditinjau, seperti RPT, daftar nominatif, tidak mencantumkan 
tanggal cut-off, atau tanggal penyelesaian dari kegiatan yang dilakukan selama 
inventarisasi dari asset terdampak-proyek, identifikasi masyarakat yang terkena 
dampak, ukuran, penempatan dan peta lokasi. Masyarakat yang terkena dampak 
tampaknya sering mengajukan keberatan terkait keakuratan pengukuran tanah 
dan identifikasi batas persil yang tepat. Ketika keberatan pada pengukuran awal, 
PLN melakukan penilaian tambahan melalui TPPT untuk memperbaiki daftar 
inventaris dan kemudian akan mengungkap kembali inventaris yang telah direvisi.    

ii) PLN melakukan penilaian berbasis-pasar untuk semua proyek pembangkit listrik 
dan jalur transmisi. Kompensasi tunai diberikan kepada pihak-pihak 
perorangan/berhak yang memiliki/menggunakan tanah di dalam jarak bebas 
(ROW). Jumlah kompensasi ditetapkan sebesar 15% dari nilai pasar yang berlaku 
dari asset yang terdampak berdasarkan evaluasi oleh penilai independen yang 
ditunjuk PLN. Beberapa proyek jalur transmisi dapat mengalami penundaan dalam 
penyelesaian penaksiran karena besarnya skala proyek dan permasalahan tata 
kelola/koordinasi. Proses penaksiran tanah tidak dilakukan apabila dampak 
proyek diperkirakan hanya kecil dan berisiko-rendah, sedangkan pembelian 
langsung dilakukan untuk pengadaan tanah berskala-kecil untuk digunakan 
sebagai lahan untuk transformer dan gardu. Informasi tentang metode evaluasi 
dan jangka waktu disampaikan kepada pihak-pihak yang berhak pada saat 
konsultasi di tahap perencanaan dan persiapan pengadaan tanah. Pihak-pihak 
yang berhak diberitahu lebih lanjut tentang hak mereka pada waktu negosiasi atau 
ketika konsultasi mengenai kompensasi dalam tahap pelaksanaan pengadaan. 
Pada proyek jalur transmisi, penaksiran yang dilakukan oleh penilai independen 
dapat memakan waktu lebih lama, karena kadangkala PLN harus memobilisasi 



 

 

dua kantor jasa penilai publik yang berbeda - satu untuk menilai menara dan yang 
lain untuk menilai ROW jalur transmisi. Pada umumnya PLN menyelesaikan 
pengadaan tanah untuk proyek pembangkit listrik dan jalur transmisi dan 
membayar penuh kompensasi dalam bentuk tunai atau tanah sebelum mulai 
konstruksi. Dalam hal pengadaan tanah secara parsial (sebagian), PLN 
memberikan bantuan tambahan untuk memperbarui sertifikat kepemilikan tanah 
untuk sisa tanah dan asset yang dimiliki. Akan tetapi, memperbarui sertifikat tanah 
sering membutuhkan waktu yang lama. Biaya pembaruan kepemilikan tanah 
biasanya dimasukkan dalam perhitungan kompensasi oleh penilai. Untuk semua 
proyek jalur distribusi yang dinilai, PLN melakukan negosiasi hanya untuk 
mendapat persetujuan hak memakai tanah dan bukan hak milik atas bidang tanah 
kecil (0,2 meter persegi) untuk pemasangan tiang listrik.  

iii) PLN mendorong konsultasi yang bermakna dengan masyarakat yang terkena 
dampak dan pemangku kepentingan untuk mencapai persetujuan mengenai 
kompensasi yang diusulkan. PLN sering melakukan konsultasi tambahan jika 
terjadi ketidaksepakatan mengenai kompensasi oleh pihak perorangan yang 
terdampak/yang berhak. PLN dapat menggunakan analisis biaya manfaat atau 
pendanaan dari Program CSR PLN untuk memenuhi kebutuhan tambahan top-up; 
namun, praktik menggunakan pendekatan CBA hingga saat ini belum banyak 
dilakukan. Negosiasi dan persetujuan biasanya dilakukan dalam jangka waktu 30 
– 60 hari dalam masa berlaku yang sah. Namun tidak semua konsultasi berjalan 
secara efektif, terutama dalam proyek distribusi. Perjanjian dengan pemilik tanah 
untuk mengalokasikan tanah mereka untuk transmisi trafo sering dilakukan secara 
lisan, tanpa dokumen tertulis. Mekanisme keluhan dan jangka waktu untuk pihak 
yang berhak mengajukan keluhan belum jelas di beberapa proyek dan pihak yang 
berhak belum mengetahui adanya saluran resmi yang menangani keluhan. 
Beberapa keluhan dapat diselesaikan pada tingkat panitia pengadaan tanah. PLN 
umumnya menyalurkan keluhan kepada sistem yudikatif untuk secara resmi 
menggugat appraisal.     

 
19. Komponent C. Keluaran and Komponen D. Hasil yang dicapai oleh PLN berkisar dari 
nilai “lemah” (untuk kualitas RPT) hingga nilai “sedang” untuk menjaga standar hidup masyarakat 
yang terkena dampak, pelaksanaan Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM), dan pengadaan 
tanah tepat waktu.  
PLN pada umumnya mematuhi ketentuan hukum dalam mempersiapkan RPT; akan tetapi, 
kualitas penilaian dampak sosial dan kualitas yang dihasilkan dari dokumentasi perencanaan 
upaya perlindungan sangat bervariasi tergantung dari sumber pendanaan, skala dampak proyek, 
kapasitas UIP, dan kualifikasi dari studi kelayakan kontraktor. Sistem pemantauan PLN untuk 
pengadaan tanah terfokus terutama pada persyaratan prosedural untuk pengadaan tanah dan 
penanganan keluhan. Untuk proyek yang secara penuh dibiayai oleh PLN, tidak ada pemantauan 
terhadap dampak pengadaan tanah pada standar kehidupan pihak-pihak yang berhak, terutama 
kelompok rentan. PLN pada umumnya menyelesaikan keluhan terkait kompensasi pada tingkat 
proyek. Tidak ada sistem laporan Mekanisme Penanganan Keluhan yang komprehensif. 
Dokumentasi mengenai keluhan yang dilaporkan hanya disimpan saat kasusnya sedang 
ditangani, tetapi tidak ada sistem untuk menahan dokumen dan menyimpan catatan keluhan 
setelah selesai ditangani. Oleh karena itu, tidak selalu tersedia informasi yang jelas mengenai 
Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) yang dapat diakses mengenai keluhan terhadap 
proyek. PLN dapat mengalami penundaan dalam proyek pengadaan tanah yang signifikan dan 
berdampak pada pemukiman kembali. PLN berkolaborasi lebih lanjut dengan para pemangku 
kepentingan dan AP untuk mempercepat penyelesaian permasalahan tersebut. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

20. Komponen E. Pemantauan hasil pemukiman kembali dan memberikan perhatian 
pada kelompok rentan dan permasalahan gender biasanya bukan menjadi bagian dari operasi 
PLN dalam hal pengadaan tanah, terutama karena tidak ada aturan hukum. Peringkat yang 
diberikan kepada subkomponen adalah ini “sedang” untuk pemantauan, dan dinilai “lemah” dalam 
hal perhatian pada kebutuhan kelompok yang rentan dan dalam hal pertimbangan gender dalam 
kegiatan pengadaan tanahnya. Pemantauan proses pengadaan tanah mengikuti prosedur yang 
terkait kinerja yang tepat waktu sesuai langkah-langkah prosedur utama. PLN berbagi tanggung 
jawab untuk pemantauan proses pengadaan tanah dengan mitra kerja lainnya, khususnya 
instansi pemerintah lokal dan BPN. Tidak ada pemantauan dari dampak pengadaan tanah pada 
standar kehidupan dari masyarakat yang terkena dampak, terutama kelompok kelompok rentan, 
termasuk rumah tangga tidak mampu dan perempuan. PLN tidak mengungkap laporan 
pemantauan terkait dengan pengadaan tanah dan proses pemukiman kembali secara tidak 
sukarela di situs webnya. PLN tidak memberi perhatian khusus kepada kelompok kelompok yang 
rentan, termasuk perempuan, atau pemulihan mata pencaharian untuk masyarakat yang rentan 
terkena dampak, karena tidak ada persyaratan CSS PLN untuk melakukannya. Namun, PLN 
mendukung program pelaksanaan pengembangan sosial dan masyarakat di daerah proyeknya. 
Program-program semacam itu tidak dibidikan secara khusus pada masyarakat yang terkena 
imbas dengan dampak pemukiman kembali secara tidak sukarela dalam proyek-proyek. PLN 
tidak ada kegiatan pengarusutamaan Gender dalam kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman 
kembali secara tidaksukarela. Persyaratan studi kelayakan untuk mempersiapkan dokumen LAP 
tidak secara eksplisit memasukan analisis Gender. Sebagian besar dari proyek yang dinilai 
menunjukkan analisis Gender yang terbatas dalam dokumen rencana pemukiman kembali dan 
selama pelaksanaan, partisipasi perempuan dan perhatian terhadap permasalahan pada 
perempuan dan anak-anak perempuan adalah lemah.    
 
21. Berdasarkan temuan dari kajian akseptabilitas, usulan aksi untuk mengurangi 
kesenjangan telah dimasukkan ke dalam rencana rencana aksi di Bagian E. 
 
E.  Rencana Aksi Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela 
 
22.  Rencana aksi akseptabilitas berikut ini direkomendasikan untuk memperbaiki praktik-
praktik PLN dalam melaksanakan perlindungan pemukiman kembali tidak secara sukarela. 
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Tabel 2. Rencana Aksi untuk Mengatasi Kesenjangan Terkait Kajian Akseptabilitas untuk Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela. 
 

No. 
Komponen/ 

Subkomponen 
Kesenjangan  Aksi Indikator 

Kerangka 
Waktu 

Penanggung 
Jawab 

Pemukiman kembali secara tidak sukarela 

1. Subkomponen A. 1, 2, & 3 
Struktur institusional, 
sumberdaya manusia, dan 
sumberdaya keuangan. 

Mandat keseluruhan 
untuk menegakkan 
pengadaan tanah dan 
kebijakan dan prosedur 
operasional terkait 
tersebar diseluruh 
organisasi dan memiliki 
beberapa lokus kontrol. 
Ini menimbulkan masalah 
koordinasi secara 
horisontal dan secara 
vertikal didalam PLN.  

 
Wilayah tidak memiliki 
staf yang ditunjuk untuk 
upaya perlindungan 
sosial. Staf upaya 
perlindungan sosial 
cenderung memiliki latar 
belakang hukum dan 
manajemen pertanahan 
yang tidak sesuai 
dengan spesialisasi 
pembangunan sosial 
yang lebih luas  

PLN mengalami 
permasalahan koordinasi 
dalam mengalokasi 
sumberdaya anggaran 
untuk menilai dan 
memitigasi masalah yang 

Memperkuat kewenangan 
Divisi Perizinan dan 
Pengadaan Tanah (PPT) 
atas kebijakan dan 
pelaksanaan dalam 
kaitannya dengan semua 
jenis pengadaan tanah  
 
 
Siapkan rencana tahunan 
indikatif proyeksi staf 
untuk tambahan 
pemukiman kembali tidak 
secara sukarela staff 
dengan relevan latar 
belakang pendidikan di 
PPT, UIP, UPP dan 
Wilayah untuk memenuhi 
persyaratan kapasitas & 
kapabilitas pada setiap 
tingkat (pusat, daerah, 
dan lokal). 

Pastikan kecukupan 
alokasi anggaran tahunan 
untuk: a) memberikan 
uang tunai dan 
kompensasi sejenisnya 
dan dukungan terkait 
pengadaan tanah, 
termasuk kegiatan 
pemulihan mata 

 
Terdapat memo internal 
dari Divisi PPT kepada 
Direktur Human Capital 
Management (DIVHCMS) 
dengan salinan kepada 
Direktur Perencanaan 
Korporasi yang 
menyatakan komitmen 
untuk meningkatkan 
proses bisnis Divisi PTT 
dan memperkuat 
wewenangnya  
 
 
Memo internal dari Divisi 
PPT kepada UIP dan 
Wilayah, dengan Salinan 
kepada DIVHCMS yang 
menyatakan komitment 
untuk memenuhi 
kebutuhan kapasitas staff 
di unit melalui rencana 
indikatif proyeksi staff  
 
Internal memo dari Divisi 
PPT  
ke Divisi Corporate  
Planning (RKO) dan unit 
Komunikasi (bertanggung 
jawab 

Sebelum 
persetuju
an 

R-Paper  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sebelum 
persetuju
an 

R-Paper  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sebelum 
persetuju
an 

R-Paper  
 

PLN 
 
Dept 
Perencaan  
 
DIVHCMS 
 
UIP  
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No. 
Komponen/ 

Subkomponen 
Kesenjangan  Aksi Indikator 

Kerangka 
Waktu 

Penanggung 
Jawab 

Pemukiman kembali secara tidak sukarela 

terkait pemulihan mata 
pencaharian, dan 
mendukung kelompok 
dan warga masyarakat 
yang rentan  

 
 
 
 
 

pencaharian, tambahan 
dukungan untuk 
kelompok rentan yang 
terkena dampak, 
pemberian fasilitas kredit 
dan pelatihan, dan 
manfaat kepada 
masyarakat penduduk 
lokal b) melakukan 
peningkatan penilaian 
dampak sosial dan 
mempersiapkan 
peningkatan rencana 
pengadaan tanah; dan (c) 
memonitor dan menilai 
hasil pemukiman kembali 
secara tidak sukarela 

untuk CSR) berkomitmen untuk 
Memastikan kecukupan 
sumberdaya anggaran  
 
 
 

2. Subkomponen A.4, 5 & 6:  
Pendidikan dan pelatihan 
untuk staff akses pada 
keahlian independen dan 
manajemen pengetahuan 
kelembagaan  

Program perlindungan 
sosial 
Tidak memberikan 
pelatihan yang rinci 
tentang studi kelayakan, 
Penilaian dampak sosial, 
masalah Gender dan 
perlakuan pada 
kelompok 
rentan, pemulihan mata 
pencaharian/pendapatan
, dan, 

pemantauan pelaksanaan 
 
 
  
 

Persiapkan rencana 
induk 
pengembangan 
kapasitas indikatif agar 
memasukkan 
topik khusus tambahan 

 atau konten pelengkap 
sbb:  
penyaringan untuk 
pengadaan 
tanah & dampak 
pemukiman 
kembali; persiapan 
penilaian 
dampak sosial dan 
rencana pengadaan 
tanah; pemulihan   

Internal memo dari PPT 
ke DIVTLN dan salinan 
ke 
Divisi Hukum Perusahaan  
berkomitmen untuk 
memasukan 
aksi pengembangan 
kapasitas yang relevan 
dalam rencana induk 
 
Laporan kemajuan & 
ringkasan 
tentang adopsi & 
pelaksanaan 
rencana induk 
pengembangan 

 kapasitas. 

Sebelum 
persetujua
n R-Paper.   
 
 
 
 
 
 
 
Sebelum 
persetujua
n proyek  
 
 
 
 

PPT 
 
DIVTLN 
 
PusDikLat PLN 
 
PLN Corporate 
University 
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No. 
Komponen/ 

Subkomponen 
Kesenjangan  Aksi Indikator 

Kerangka 
Waktu 

Penanggung 
Jawab 

Pemukiman kembali secara tidak sukarela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLN bergantung pada 
konsultan upaya 
perlindungan sosial 
&surveyor eksternal 
untuk melangkapi 
kapasitas internal mereka 
pada tataran proyek; 
namun kapasita nda 
kualfikasi konsultan di 
derah dapat bervarisaso 
tergantung lokasi  
 
Tidak terdapat rencana 
untuk manajemen 
pengetahuan khusus 
untuk pengadaan tanah 
dan masalah sosial. 
 
 
 

pendapatan dan mata 
pencaharian; identifikasi 
& 
perlakuan terhadap 
kelompok rentan; 
integrasi & dukungan 
pemukiman kembali 
masyarakat penduduk 
lokal;  
pemukiman kembali 
yang dinegosiasi & 
tanah wakaf; 
kompensasi pada 
pemilik tanah tanpa 
dokumen; persyaratan 
pengungkapan & 
pemantauan & penilaian 
hasil pengadaan tanah 
dan pemukiman kembali 
 
 
 
 
Siapkan kerangka kerja 
untuk 
sistem manajemen 
konsultan 
dalam hal pengadaan 
tanah secara tidak 
sukarela sehingga 
UIP & UPP dapat 
mengidentifikasi 
konsultan yang 
memenuhi kualifikasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internal memo dari PPT 
ke UIP berkomitmen 
untuk mengadopsi 
kerangka kerja. 
Tersebut. 
 
 
 
 
 
Salinan silabus yang rinci 
yang diadopsi untuk revisi 
program pelatihan   
perlindungan pemukiman 
kembali yang tidak secara 
sukarela. 
 
Laporan perkembangan 
tentang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sebelum 
persetujua
n R-Paper  
 
 
 
 
 
Sebelum 
persetujua
n proyek 
 
 
 
 
Sebelum 
persetujua
n proyek 
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Komponen/ 

Subkomponen 
Kesenjangan  Aksi Indikator 

Kerangka 
Waktu 

Penanggung 
Jawab 

Pemukiman kembali secara tidak sukarela 

  
 
Mengembangkan 
kapasitas staf dalam 
bidang 
pengadaan tanah & 
pemukiman  
kembali sejalan dengan 
rencana induk 
pengembangan 
kapasitas & memperluas 
pembinaan kapasitas 
pada konsultan yang 
meimiliki 
kualifikasi. 

pencapaian aksi 
komitmen 
di atas 

3. Subkomponen B.1, 2, 3 
& 4: Perencanaan, Persiapan 
Pelaksanaan, dan 
Penyerahan hasil. 

 

Staff PLN memiliki 
kapasitas yang beragam 
untuk dapat mematuhi 
ketentuan dalam 
melakukan persiapan 
perencanaan, 
pelaksanaan dan 
penyerahan.3 

Lihat A.4, 5 & 6 untuk 
aksi yang memerlukan 
pengembangan  
kapasitas untuk staf 
pengadaan tanah 

 

Laporan perkembangan 
dan ringkasan 
pelaksanaan kegiatan 
pengembangan kapasitas   
 

Sebelum 
persetujua
n proyek 
 

Divisi 
Perencanaan 
PLN 
 
PPT 
 
UIP 
 
PusDikLat PLN 
 
PLN Corporate 
University 
 
 

                                                           
3 Pembahasan terperinci tentang kesenjangan pelaksanaan praktik PLN dalam proses pengadaan tanah disajikan dalam LD4.  Penilaian Akseptabilitas Upaya 

Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela.    



18 

 

No. 
Komponen/ 

Subkomponen 
Kesenjangan  Aksi Indikator 

Kerangka 
Waktu 

Penanggung 
Jawab 

Pemukiman kembali secara tidak sukarela 

4. Subkomponen C.1: 
Kualitas dari Dokumen 
pengadaan Tanah  

Kualitas rencana 
pengadaan 
tanah (RPT) sangat 
bervariasi 
tergantung pada sumber  
pendanaan, skala 
dampak 
proyek, kapasitas staf 
proyek, 
& kualifikasi/pengalaman 
kontraktor eksternal. 

Lihat A.4, 5 & 6 untuk 
aksi 
memerlukan pembinaan 
kapasitas untuk staf & 
konsultan 
Pengadaan tanah 
Pastikan Divisi PPT 
meninjau 
rencana pengadaan 
tanah untuk proyek 
dengan dampak yang 
signifikan 

Laporan Kemajuan dan 
Laporan Ringkas terkait 
Aksi A.4, 5 & 6  
 
 
 
Lihat Aksi A.1-3 pada 
peran Divisi PPT Division 
dalam melaksanakan 
pengeadaan tanah 

Sebelum 
persetujua
n proyek  
 
 
 
Sebelum 
persetujua
n R-Paper  
 

PPT 

5. Subkomponen D.1, 2 & 
3: Standar hidup orang 
yang terkena dampak, 
implementasi GRM, dan 
penyelesaian pengadaan 

tanah tepat waktu. 

Sistem pemantauan PLN 
untuk pengadaan tanah  
berfokus terutama pada 
ketentuan procedural 
untuk 
pengadaan tanah &  
penanganan keluhan. 
 
Tidak ada pemantauan 
dampak pengadaan 
tanah 
terhadap standar hidup 
masyarakat yang 
terdampak. 
 
Tidak ada sistem 
pelaporan 
mekanisme penanganan 
keluhan yang 
komprehensif 
 
Proyek yang berdampak 

Lihat Aksi A.4, 5 & 6 
untuk pengembangan 
kapasitas  
 
Lihat aksi tambahan PLN 
pembaharuan pedoman 
internal. 
 
Lihat A.1-3 aksi 
kecukupan alokasi 
anggaran untuk alokasi 
anggaran tersedia untuk 
program pemulihan 
matapencaharian, 
bantuan kepada 
masyarakat miskin dan 
kelompok rentan lainnya 
dan bantuan masa 
transisi dan pemukiman 
kembali 

Laporan perkembangan & 
ringkasan pelaksanaan 
kegiatan pengembangan 
kapasitas, pembaruan 
pedoman internal dan 

kecukupan anggaran 

Sebelum 
persetujua
n proyek 

PPT 
 
 
 
 



               
        19 
 

 

No. 
Komponen/ 

Subkomponen 
Kesenjangan  Aksi Indikator 

Kerangka 
Waktu 

Penanggung 
Jawab 

Pemukiman kembali secara tidak sukarela 

signifikan sering harus 
menghadapi banyak 
tantangan karena 
kerumitan masalah 
sehingga pelaksanaan 
pemukiman kembali 
tertunda. 

6. Subkomponens E.1-3: 
Ruang lingkup 
pemantauan, prosedur dan 
pengungkapan; perhatian 
pada kelompok rentan dan 
pertimbangan pada 
masalah gender   

Tidak ada monitoring 
terhadap dampak dari 
pengadaan tanah 
terhadap standar 
kehidupan masyarakat 
yang terkena dampak, 
terutama kelompok yang 
rentan, termasuk 
keluarga miskin, dan 
kaum perempuan. PLN 
tidak memberi perhatian 
khusus pada kelompok 
rentan dan masalah 
gender dalam proyek, 
atau program pemulihan 
mata pencaharian bagi 
kelompok rentan yang 
kena dampak proyek. 
  
PLN tidak melakukan 
kegiatan 
pengarusutamaan gender 
terkait pengadaan tanah 
dan pemukiman kembali 
secara tidak sukarela. 

Lihat A.4,5&6 aksi untuk 
pengembangan kapasitas  
 
Lihat tambahan aksi 
untuk pemutahiran 
Pedoman Internal PLN  
 
Lihat A.1-3 aksi 
memastikan tersedia 
cukup anggaran untuk 
tambahan alokasi bagi 
kelompok rentan  

Laporan perkembangan & 
ringkasan pelaksanaan 
kegiatan pengembangan 
kapasitas, pembaruan 
pedoman internal dan 

kecukupan anggaran 

Sebelum 
persetujua
n proyek 

PPT 
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No. 
Komponen/ 

Subkomponen 
Kesenjangan  Aksi Indikator 

Kerangka 
Waktu 

Penanggung 
Jawab 

Pemukiman kembali secara tidak sukarela 

7. Aksi tambahan yang 
diprakarsai PLN untuk 
meningkatkan kapasitas 
Keseluruhan dalam 

melaksanakan program  
pemukiman 
kembali tidak secara 

 sukarela 
 

N/A Memperbaiki 
pelaksanaan 
pengadaaan tanah 
dengan memperbarui 
pedoman internal PLN 
tentang pengadaan 
tanah dan pemukiman 
kembali tidak secara 
sukarela terkait: (a) 
penyaringan, penilaian 
dampak sosial dan 
persiapan instrumen 
perencanaan 
pengadaan 
tanah; (b) konsultasi 
dengan & 
pengungkapan informasi 
kpd masyarakat yang 
terkena dampak; (c) 
penerapan mekanisme 
penanganan keluhan; 
(d) penyelesaian yang 
dinegosiasikan dan  
tanah wakaf; dan (e) 
kompensasi dan 
pencatatan 
untuk penilaian tanah  

berbasis harga pasar 

Memo PPT kepada 
UIP/UPP yang mengatur 
penerapan pedoman 
terbaru mengenai 
pengadaan tanah tidak 
secara suka rela dan 
mekanisme lainnya terkait 
pengadaan tanah.   
 
Salinan buku pedoman 
terkini. 
 

N/A PPT  
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Lampiran 1. Temuan dari Hasil Penilaian Akseptabilitas dan Matriks Nilai Peringkat  
 

No 
Komponen  

Subkomponen 

Nilai 
Peringkat:4 

K/S/L 
Temuan Penilaian  Rekomendasi  

A  Kapasitas Kelembagaan  

A.1 Struktur 
Kelembagaan: 
Mandat hukum 
dari Unit Upaya 
Perlindungan/Gu
gus Tugas di 
Kantor Pusat 
PLN dan Unit 
Kerja units  

 S 
 
 

PLN memiliki struktur kelembagaan yang terdesentralisasi di tempat dengan 
unit-unit yang bertanggung jawab untuk upaya perlindungan sosial dengan 
peran dan fungsi yang disiapkan baik di pusat maupun di daerah/tingkat 
proyek. Kantor wilayah PLN 

 

(UIP & Wilayah) diberi mandat untuk menangani masalah upya perlindungan 
social dalam proyek. Sementara struktur dan kepegawaian upaya 
perlindungan sosial ditemukan memuaskan, koordinasi antara unit mungkin 
dapat terhambat oleh Kompleksitas bentuk kelembagaan. 

 

PLN adalah badan usaha milik negara yang melapor kepada Kementerian 
Badan Usaha negara5. Namun, karena bisnis PLN berada di sektor energi, 
PLN juga harus mematuhi kebijakan & peraturan sektoral yang dikeluarkan 
oleh Kementerian Energi dan sumber Daya Mineral. UU No. 30/2009 tentang 
Listrik menetapkan bahwa entitas badan milik negara & entitas badan milik 
daerah berwenang untuk memasok listrik di negara6. Undang-undang 
mensyaratkan pengadaan tanah untuk pembangunan listrik harus dilakukan 
mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku & menghormati adat istiadat 
masyrakat lokal. Kompensasi harus diberikan untuk tanah dan non-tanah asset 
yang hilang termasuk pembatasan penggunaan tanah dan asset yang terkena 
dampak jarak bebas (ROW) dalam transmisi. Rakyat yang menggunakan 
tanah negara akan dipertimbangkan. UU No. 2/2012 tentang Pengadaan 

Memperkuat perizinan PLN dan 
wewenang Divisi Pengadaan 
Tanah (PPT) terkait kebijakan 
pengadaan lahan dan 
pelaksanaan semua jenis 
pengadaan lahan melalui: 

a) menunjuk PPT sebagai titik 
fokus untuk kebijakan dan 
prosedur pelaksanaan 
pemukiman kembali secara 
tidak sukarela di tingkat 
korporasi untuk menangani 
semua jenis pengadaaan 
lahan dan pemukiman 
kembali tidak secara 
sukarela termasuk jalur 
distribusi. 

b) mengembangkan prosedur 
pelaporan dan tinjauan 
internal yang jelas untuk 
memastikan pengendalian 
kualitas internal untuk 
upaya perlindungan sosial 
serta koordinasi yang 
efektif antara PPT dan unit 
yang mengelola 
pengadaan lahan dan 
pemukiman kembali tidak 

                                                           
4  Nilai Peringkat menggunakan kategori: K (kuat), S (sedang) dan L (lemah). 
5  Mandat PLN sebagai pemegang kuasa usaha listrik Negara ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 23/1994 tentang Perusahaan Listrik Negara (Perusahaan 

Umum). Peraturan ini diubah dengan Peraturan Pemerintah No.23/1994 tentang transformasi Perusahaan Umum (PERUM) Perusahaan Listrik menjadi Perusahaan 
Terbatas (PERSERO). 

6  Pasal 4 UU No.30/2009 menetapkan bahwa pelaksanaan usaha pasokan listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara 
dan badan usaha milik daerah. 
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Komponen  

Subkomponen 

Nilai 
Peringkat:4 

K/S/L 
Temuan Penilaian  Rekomendasi  

Tanah untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum menetapkan prinsip 
dan persyaratan untuk pengadaan tanah dengan lembaga negara manapun 
termasuk PLN, harus mematuhi. 

Peraturan Direksi PLN No. 0179/P/DIR/2016 tentang Organisasi dan Prosedur 
menetapkan mandat dari struktur setiap komponen kelembagaan PLN. Untuk 
setiap UIP/UPP, ada Peraturan Direksi yang menetapkan struktur 
organisasinya dan khususnya tanggung jawabnya untuk perlindungan IR. 
Peraturan Direksi PLN No. 0344.P/2016 tentang pengadaan tanah di PLN 
menetapkan ruang lingkup dan tahapan pembebasan dan memberikan 
panduan tentang kompensasi. Sumber utama Informasi untuk penilaian 
struktur kelembagaan PLN adalah dokumen PLN, sebagaimana tercantum 
dalam paragrapf 2(ii). 

Tingkat Nasional 

Sistem Upaya Perlindungan PLN  

Kantor Pusat memiliki tanggung jawab menyeluruh untuk upaya perlindungan 
IR. Staff KP mengawasi pekerjaan staf daerah dan memastikan mereka 
mamatuhi hukum dan peraturan nasional dan peraturan PLN tentang upaya 
perlindungan IR. Dalam mejalankan fungsinya sehubungan dengan 
pengadaan tanah dan upaya perlindungan IR. PLN Kantor Pusat memiliki 
kerjasama formal dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 
Pertanahan Nasional (KATR/BPN; Kementerian Lingkungan Hidup & 
Kehutanan7, Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rumah8, instansi 
lain terkait. Divisi Perijinan dan Pengadaan Tanah (PPT) memiliki alokasi 
anggaran untuk biaya kolaborasi dan koordinasi9. 

 

secara sukarela (UIP / 
UPP, unit transmisi, dan 
Wilayah), khususnya 
karena hal ini berkaitan 
dengan proyek dengan 
dampak sosial yang 
signifikan. 

. 

 

                                                           
7 Kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait dengan proyek-proyek PLN yang melintasi kawasan hutan & yang memerlukan izin 

kehutanan & pemukiman kembali & masyarakat yang terdampak yang menduduki atau menggunakan kawasan hutan. 
8 Kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan terkait dengan proyek-proyek PLN yang melintasi atau menggunakan tanah dan fasilitas 

Kementerian. 
9 Pada tahun 2016, anggaran untuk kolaborasi dan koordinasi dengan pihak lain Rp 3 miliar ($2.307.692) dan di tahun 2017 adalah Rp 1.8 miliar ($1.384.615). 
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Subkomponen 

Nilai 
Peringkat:4 

K/S/L 
Temuan Penilaian  Rekomendasi  

Divisi PPT memiliki mandat utama untuk pengadaan tanah dan perlindungan 
IR di PLN (lihat Lampiran 2). Divisi PPT didirikan pada tahun 2015 untuk 
menggantikan Divisi Tanah dan Kelembagaan, yang didirikan pada tahun 
2013. Sebelum tahun 2015, tanggung jawab untuk upaya perlindungan IR 
telah diberikan kepada Divisi Lingkungan dan Sosial di bawah Divisi 
Perencanaan Sistem. Divisi ini dipimpin oleh seorang manajer senior yang 
bertanggung jawab untuk memantau pengadaan tanah dan upaya 
perlindungan IR. Tidak ada staf yang secara khusus ditugaskan untuk 
menangani pengadaaan tanah dan upaya perlindungan IR di Divisi Lingkungan 
dan Sosial; semua staf sama-sama bertanggung jawab untuk lingkungan hidup 
dan upaya perlindungan sosial. 

Tanggung jawab Divisi PPT secara keseluruhan adalah mendukung PLN 
dalam mencapai yang “bersih dand jelas”10. Tanggung jawab spesifik Divisi 
PPT10 meliputi perencanaan11 pelaksanaan dan evaluasi12 anggaran, 
perizinan, dan administrasi urusan tanah, menerbitkan pedoman tentang 
pengadaan tanah dan upaya perlindungan IR, dan memberikan panduan 
kepada Unit Daerah. Peran-peran itu secara pertanahan diperluas. Mulai tahun 
2018, Divisi PPT akan memimpin dalam pemilihan lokasi proyek, pada awal 
perencaan proyek (setelah rencana induk ditentukan) untuk menyaring proyek 
yang diusulkan dan meminimalkan risiko sosial.  

Divisi PPT dan Unit Induk Pembangunan (UIP), Unit pelaksanaan Proyek juga 
berkoordinasi dengan Divisi Corporate Sosial Responsibility (CSR) dibawah 
Unit Corporate Communication PLN. UIP mengandalkan program CSR PLN 
untuk menyediakan pendanaan untuk berbagi manfaat proyek kpada 
masyarakat di sekitar daerah proyek dan mweyelesaikan masalah yang 
muncul selama proses pengadaan tanah yang tidak termasuk dalam anggaran 

                                                           
10 Target untuk pengadaan tanah PLN adalah untuk mengamankan tanah untuk pembangunan infrastruktur listrik. pencapaian target melibatkan beberapa proses, 

termasuk perizinan, pengadaan tanah, kompensasi, dan mematuhi persyaratan proses-proses in accordance tsb dengan peraturan yang berlaku yang mengatur 
penggunaan tanah. Bila PLN mematuhi semua persyaratan, tanah menjadi “clean and clear”. Untuk perizinan, PLN harus memenuhi semua persyaratan perizinan 
dalam melaksanakan proyek listrik dan menjalankan instalasi listrik. 

11 Ini termasuk perencanaan untuk menangani pengadaan tanah dan perijinan yang tidak dapat ditangani oleh UIP. 
12 Ini termasuk mengevaluasi dan mensupervisi pengadaan tanah yang berpotensi mempunyai masalah IR. Divisi PPT bekerjasama dengan semua pihak terkait untuk 

menyelesaikan persolalan yang muncul.  
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K/S/L 
Temuan Penilaian  Rekomendasi  

untuk pengadaan tanah dan upaya perlindungan IR, sebagaimana diatur oleh 
Kementerian Keuangan (lihat Subkomponen A.3). 

Mulai tahun 2017, Divisi PPT bertanggung jawab untuk pengadaan tanah 
dalam proyek-proyek yang melibatkan pembangkit listrik dan jalur trnasmisi; 
tetapi PPT tidak bertangging jawab atas hal yangsama dalam proyek yang 
melibatkan jalur distribusi. Division Komunikasi, Hukum dan Administrasi di 
Wilayah, yang melaporkan melalui General Manager mereka masing-masing 
ke Divisi K3L di Kantor Pusat, menangani masalah-masalah sosial yang terkait 
dengan penggunaan tanah untuk jalur distribusi. Dalam praktiknya, beberapa 
Wilayah berkonsultasi dengan DivisiPPT tentang tanah dan izin yang 
dikelurakan. 

Divisi PPT memiliki tiga subdivisi: Tanah, Institusi, dan Perizinan, yang 
semuanya memiliki tanggung jawab untuk pengadaan tanah dan upaya 
perlindungan IR. Manajer Senior memimpin masing-masing sub-divisi dan 
melaporkan kpada Kepala Divisi of the PPT, yang melapor kpada Direktur 
Pengadaan, yang melapor kepada Direktur Utama PLN. 

Divisi PPT secara langsung berkoordinasi di tingkat daerah yang bertanggung 
jawab untuk proyek-proyek yang memicu pengadaan tanah & upaya 
perlindungan IR: (i) Unit Induk Pembangunan (UIP), yang meliputi Unit Unit 
Pelaksanaan Proyek (UPP)  & (ii) Kantor Wilayah untuk memastikan bahwa 
dampak pengadaan tanah  & pemukiman kembali  (LAR) diidentifikasi & dinilai 
dengan benar dalam dokumen perencanaan & rencana mitigasi. PPT dapat 
meninjau dokumen upaya perlindungan sosial untuk proyek-proyek dengan 
dampak yang signikan; namun saat ini tidak ada prosedur yang efisien untuk 
mengontrol kualitas tersebut. 

Meskipun PLN memiliki PPT sebagai unit khusus untuk pembebasan tanah, 
mandat keseluruhan untuk menegakkan kebijakan IR & prosedur operasional 
terkait tersebar di seluruh organisasi & memiliki beberapa lokus control. Hal ini 
menciptakan masalah koordinasi dalam penyederhanaan kegiatan kegiatan 
pemukiman kembali tidak secara sukarela di berbagai divisi secara horisontal 
di Kantor Pusat (mis. PPT vs. CSR dan K3L) & secara vertical antar PPT dan 
UIP/UPP dan Wilayah. Selain itu, PPT saat ini tidak memiliki mandat atas 
permasalahan pembatasan penggunaan tanah dan donasi tanah secara 
sukarela yang dilakukan untuk jalur distribusi. Sebagian dari mandat (misalnya, 
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Nilai 
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K/S/L 
Temuan Penilaian  Rekomendasi  

masalah sosial dalam proyek jalur distribusi) masih dapat dilakukan oleh Divisi 
K3L. 

Divisi Corporate Sosial Responsibility (CSR) di bawah Corporate 
Communication Unit PLN bertanggung jawab untuk mendukung mitigasi 
dampak LAR diidentifikasi dalam penyaringan lingkungan dan dokumen 
mitigasi. Peraturan Dewan Direktur No.366.K. Dir 2007 tentang Prosedur 
Operasi Standar tentang pelaksanaan Program Kemitraan dan 
Pengembangan Masyarakat merinci keterlibatan Program Corporate Social 
Responsibility PLN dengan Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali (LAR) 
dan mititagasi dampak pemukiman kembali tidak  secara sukarela. 

A. Tingkat Wilayah 
PLN beroperasi secara desentralisasi, dan oleh karena itu memiliki staf yang 
didedikasikan untuk upaya perlindungan di unit & di kantor wilayahnya. 
Tanggung jawab Kantor Pusat dijelaskan di atas. Staf wilayah terutama 
bertanggung jawab untuk pelaksanaan dan penyampaian. 

PLN memiliki 6 unit berlokasi di daerah untuk menangani pembangunan dan 
operasi dan pemeliharaan untuk pembangkit listrik, transmisi, dan distribusi13 
dari 6 Unit, UIP dan Wilayah/Distribusi/Transmisi melibatkan pengadaan lahan 
dan IR.  

UIP. Pada saat penilaian, ada 18 UIP diseluruh Indonesia14 beroperasi 
ditingkat propinsi dan multi-propinsi. UIP dipimpin oleh General Manager (GM) 
dan bertanggung jawab untuk mengendalikan konstruksi & manajemen 
pembangkit listrik dan akivitas jaringan. Untuk semua masalah yang berkaitan 
dengan pengadaan tanah & upaya perlindungan IR, GM dar UIP melapor 
langsung ke Divisi PPT dan salinan ke Direktor Wilayah masing-masing pada 
semua komunikasi dan dokumentasi. semua formal komunikasi antara UIP 
dand Divisi PTT harus disalurkan melalui Kepala Divisi PPT. Per Peraturan 
Dewan Direktur PLN 0344.P/DIR/2016, tampaknya tidak secara eksplisitl 
dinyatakan, bahwa dalam ada masalah terkait pengadaan tanah dan upaya 

                                                           
13 6 unit ini terdiri dari (i) PLN Unit Induk Pembangunan (UIP); (ii) PLN Unit Wilayah (Wilayah); (iii) PLN Distribusi; (iv) PLN Unit Pembangkitan (Pembangkitan); (v) PLN 

Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban (P2B); and (vi) PLN Unit Transmisi (P3B). 
14 Ada 4 UIP di Sumatera, 5 UIP di Jawa, 3 UIP di Kalimantan, 2 UIP di Sulawesi, 1 UIP di Nusa Tenggara, 1 UIP di Maluku, 1 UIP di Papua, dan 1 UIP ISJ 
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perlindungan IR, GM UIP membuat keputusan akhir. Untuk semua hal lainnya, 
GM UIP melapor kepada Direktur Wilayah masing-masing di Kantor Pusat. 
Selain jalur laporan formal, ada komunikasi informal yang sedang berjalan, 
antara UIP, UPP, PPT, dan staff CSR.  

Semua kegiatan pengadaan tanah, termasuk upaya perlindungan IR, adalah 
tanggung jawab dari Divisi Hukum, Komunikasi dan Pengadaan Tanah (HKP) 
UIP, yang dipimpin oleh seorang Manager. Divisi ini menyiapkan semua 
rencana dan dokumentasi terkait pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan 
tanah, termasuk upaya perlindungan IR, mengelola perizinan, dan memonitor 
semua proses tahapan pengadaan tanah. UIP melapor ke Direktur Wilayah 
dan berkoordinasi dengan Divisi PPT dan unit CSR di Kantor Pusat PLN. 

Setiap Divisi Hukum, Komunikasi dan Pengadaan Tanah UIP memiliki Sub-
divisi Pertanahan dipimpin oleh Deputi Manajer yang didukung oleh penyelia, 
analis dan asisten. 

UPP. PLN UPP beroperasi di tingkat kecamatan or multi-kecamatan dan 
melapor ke UIP PLN. Setiap UIP memiliki dua atau tiga UPP tergantung pada 
cakupan area UIP. UPP mengawasi desain proyek dan mengelola konstruksi 
serta serta mendukung pelaksanaan dan pengawasan pengadaan tanah, 
mengendalikan dan mengawasi tanah yang diperoleh dan kegiatan ROW dan 
CSR. Ketika sebuah proyek konstruksi untuk semua jenis infrastruktur listrik 
selesai, UIP yang bertanggung jawab menyerahkan fasilitas ke Wilayah.  

Akan mengoperasikannya setiap UPP PLN memiliki Divisi Pengadaan Tanah, 
dikepalai oleh Penyelia Pengadaan Tanah. Tim UPP berada di garis depan 
dan berkoordinasi serta berkolaborasi erat dengan dinas pemerintah lokal dan 
tokoh masyarakat yang relevan.  

 

Wilayah/Distribusi15. PLN Wilayah bertanggung jawab untuk operasi dan 
pemeliharaan. Pada 2017, tidak ada dilakukan pengadaan tanah untuk tujuan 
operasional di Wilayah; namun, beberapa dari operasi mereka berpotensi 

                                                           
15 Wilayah dan Distribusi adalah unit yang serupa. Di luar Jawa, disebut Wilayah, sementara di Jawa, Bali, dan Lampung, disebut Distribusi. Dalam penilaian ini, istilah 

Wilayah digunakan untuk menunjuk keduanya. 
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dapat memicu dampak terkait dengan Pemukiman kembali tidak secara 
sukarela, seperti melakukan pembatasan penggunaan tanah atau 
pengambilan tanah kecil (mis. pemasangan pohon, pemasangan sub-stasiun 
dan transformers). Pada saat penilaian ini, ada 22 Wilayah di seluruh 
Indonesia16. Setiap Wilayah dipimpin seorang oleh GM yang melapor langsung 
ke kepada Direktur Wilayah masing-masing di Kantor Pusat. Wilayah 
bertanggung jawab untuk pengoperasian pembangkit listrik, gardu, saluran 
transmisi dan jalur distribusi. Di Jawa, pengoperasian dan pemeliharaan 
saluran transmisi dikelola oleh unit transmisi (P3B). Operasi dapat 
mengakibatkan pemangkasan pohon untuk pemeliharaan rutin transmisi dan 
oleh karena itu, ada staff yang ditugaskan untuk mengelola pengadaan tanah 
dan permasalahan / isu sosial. 

di Wilayah, masalah sosial adalah tanggung jawab Kepala Divisi Komunikasi, 
Hukum and Administrasi yang didukung oleh penyelia, analis dan asisten. 

Setiap Wilayah memiliki beberapa Areas17, yang masing-masing mengawasi 
operasi gardu, saluran transmisi dan jalur distribusi. setiap Area memiliki 
beberapa Rayon18, yang masing-masing mengawasi layanan pelanggan, 
termasuk pemeliharaan jalur distribusi di kecamatan. Setiap Rayon memiliki 
beberapa staff jaga, yang masing-masing bertanggung jawab untuk 
pemeliharaan harian lines distribusi. 

Areas bertanggung jawab untuk pemasangan jalur distribusi di daerah 
perkotaan, sementara pemasangan listrik di daerah pedesaan (Listrik Desa – 
Lisdes) dikelola oleh Unit Pelaksanaan Proyek Listrik (UPPK) di daerah yang 
melapor mengenai Divisi UPPK di Wilayah. Di Wilayah, permasalahn sosial 
adalah tanggung jawab dari Divisi Komunikasi, Hukum dan Administrasi. Area 
dan UPPK di Wilayah tidak memiliki staf khusus yang bertanggung jawab untuk 

                                                           
16 Ini terdiri dari 6 Wilayah PLN di Sumatera, 3 Wilayah PLN di Kalimantan, 2 Wilayah PLN di Sulawesi, 2 Wilayah PLN di Nusa Tenggara, 1 Wilayah PLN di Maluku, 1 

Wilayah PLN di Papua, 5 Distribusi PLN di Jawa, 1 Distribusi PLN di Lampung, dan 1 Distribusi PLN di Lampung. Selain itu, untuk layanan pelanggan ada 7 Distribusi 
PLN yang berlokasi di Jawa Barat, Jakarta Raya dan Tangerang, Banten, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Lampung. Sementara pembangkit, 
ada 3 Pembangkit PLN di Sumatera dan Tanjung Jati. Ada juga 2 P3B Sumatera and P2B Jawa Bali PLN yang yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan gardu 
dan untuk transmisi, dan 3 unit Transmission PLN (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dan Bali). 

17 Area PLN adalah sub-unit Wilayah yang memiliki tanggung jawab untuk pelayanan pelanggan dan layanan jaringan distribusi. Area beroperasi di tingkat multi-
kecamatan/kota. 

18 Rayon adalah sub-unit di bawah Area yang membantu dengan layanan pelanggan dan layanan jaringan distribusi. Rayonber operasi di tingkat kecamatan/kota. 
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masalah sosial. Namun, jika ada masalah sosial muncul, setiap staf Rayon 
atau Jaga harus melaporkan masalah ini ke Manajer Area atau Manajer UPPK; 
masing-masing Wilayah myimpan catatan tertulis permasalahan sampai itu 
terselasaikan. Masalah sosial dapat juga dilaporkan melalui call center wilayah 
PLN. Data mengenai keluhan tercatat dengan baik, akan tetapi, catatan tidak 
disimpan setelah masalah diselesaikan. Saat ini, tidak ada koordinasi langsung 
dan laporan antara Wilayah dengan PPT. Namun, beberapa Wilayah meminta 
saran dari Division PPT untuk menangani masalah sosial.  Di masa depan 
Divisi PPT akan berkoordinasi dengan semua Wilayah. 

  Sumber Daya 
Manusia: Jumlah 
dan Kualifikasi 
Staff 

 S Secara keseluruhan, PLN tampaknya memiliki sejumlah staff upaya 
perlindungan sosial yang secara teknis terlatih untuk dialokasikan bertugas di 
unit upaya perlindungan sosial, dengan pengecualian Wilayah, yang tidak 
memiliki staf upaya perlindungan sosial yang ditunjuk. Staff upaya 
perlindungan sosial cenderung memiliki latar belakang hukum dan 
manajement pertanahan yang tidak memiliki spesialisasi pembangunan 
sosial/ilmu sosial yang lebih luas. Selanjutnya PLN bergantung pada konsultan 
dan surveyor upaya perlindungan sosial eksternal untuk mendukung kapasitas 
in-house mereka di tingkat UIP untuk tugas-tugas khusus seperti persiapan 
dan survei RPT. 

PLN memiliki data-base untuk kepegawain yang mencakup data tentang 
jumlah staf upaya perlindungan sosial di Kantor Pusat dan semua unit di 
daerah ini. Iini dikelola oleh Divisi Human Capital Management System of 
(DIVHCMS). Divisi ini juga melakukan penilaian-penilaian tahunan staf dan 
mempersiapkan rencana pengembangan staf berdasarkan hasil penilaian dan 
kebutuhan pengembangan perusahaan. PLN juga memiliki sistem untuk 
mengerahkan staf untuk mendukung UIP/UPP atau Wilayah lain atau Unit lain, 
dengan menerbitkan Keputusan Direktur. Ada banyak contoh kapan sistem 
penggelaran staf ini ke daerah lain diterapkan dalam unit yang bertanggung 
jawab untuk proyek-proyek yang mencakup area geografis yang luas.  

Secara total, ada 400 staff penuh waktu yang bekerja langsung pada 
pengadaan tanah dan pemukiman kembali tidak secara sukarela di PLN, baik 
di tingkat nasional (Divisi PPT) dan wilayah (UIP/UPP) pada 2017. Selain itu, 
ada 475 staff yang bekerja di sub-divisi untuk hukum dan kommunikasi yang 
mendukung pengadaan tanah dan pemukiman. Jumlah ini telah meningkat 
secar signifikan dibandingkan dengan staf pada tahun 2016. Ada total 193 staff 

Siapkan rencana tahunan 
indikatif proyeksi kebutuhan staff 
dengan menambahkan staf 
pemukiman kembali di PPT, 
UIP, UPP dan Wilayah dengan 
latar belakang pendidikan yang 
cocok untuk memenuhi 
kapasitas dan persyaratan 
kemampuan di semua tingkatan 
(pusat, daerah, dan lokal). 

Rencana proyeksi kebutuhan 
staff harus memastikan 
kecukupan staf upaya 
perlindungan sosial di tingkat 
PPT / UIP / UPP dan Wilayah 
dan menambah jumlah staf yang 
sesuai dengan latar belakang 
ilmu sosial / pembangunan 
social. 

 
 



               
        29 
 

 

No 
Komponen  

Subkomponen 

Nilai 
Peringkat:4 

K/S/L 
Temuan Penilaian  Rekomendasi  

penuh waktu di bawah Divisi Hukum, Komunikasi, dan Tanah di 16 UIP 
(informasi dari dua UIP is tidak tersedia pada saat penilaian).  

 
Divisi PPT. Divisi ini dipimpin oleh Kepala Divisi. Ketiga Sub- divisis – 
Pertanahan, Institusi, dan Perizinan – masing-masing di kelola oleh Manajer 
Senior. Pada saat penilaian, ada total 12 staff, termasuk Manajer Senior Sub-
Division19  Sub-division Pertanahan memiliki dua staf (tingkat penyelia dan 
analis), selain Manajer Senior; sementara Manajer Senior dari Instutusi dan 
Manajer Senior dari Perizinan memiliki 3 staff masing-masing (tingkat penyelia 
dan analis). Semua staff bekerja penuh waktu. Tingkat penyelia atau analis 
memiliki 3 hingga 5 tahun pengalaman; Tingkat Manajer memiliki 8 sampai 12 
tahun pengalaman; dan Manajer Senior memiliki lebih dari 12 tahun 
pengalaman dalam di Bidangnya. Divisi PPT diciptakan pada tahun 2015; tidak 
ada rotasi staf manajerial sejak saat itu20. Untuk mengantisipasi lingkup 
pekerjaan yang yang lebih luas untuk Pemilihan lokasi pada tahap awal proyek, 
Divisi PPT berencana untuk meningkatkan jumlah staf setidaknya 20 staf di 
2019 - 2020. 

Latar belakang pendidikan staff di Divisi PPT adalah hukum, manajemen, 
politik sosial dan tehnik elektro. Kepala Divisi dan Manajer Senior Institusi 
memiliki gelar Master dalam bisnis dan ekonomi, masing-masing. Manajer 
Senior Pertanahan memiliki gelar sarjana S1 Hukum, Manajer Senior Perizinan 
memiliki gelar sarjana S1 Teknik Sipil. Kepala Divisi dan staf sering kali 
dibutuhkan untuk mengajar bidang pengadaan tanah dan perlindungan sosial 
pada Corporate University PLN. Staf non-manajerial memiliki gelar sarjana 
dan/atau pengalaman kerja di bidang hukum, manajemen, atau teknis. 

Beberapa staf DIVK3L juga memiliki pengalaman kerja dan/atau pelatihan 
formal mengenai permasalahan terkait dengan pengadaan tanah dan upaya 
perlindungan IR karena EIA/AMDAL membutuhkan pengidentifikasian 
masalah pengadaan tanah, tetapi tanggung jawab untuk penanganan 
pengadaan tanah dan upaya perlindungan IR adalah dengan Divisi PPT. 

                                                           
19 Idealnya divisi harus memiliki15 staf untuk mendukung kegiatannya. Wawancara dengan kepala Divisi, April 2017 
20 Berdasarkan wawancara dengan Kepala Divisi, Mei 2018 
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UIP dan UPP (Konstruksi). Pada waktu penilaian, ada total 388 staff penuh 
waktu bekerja langsung untuk pengadaan tanah dan IR di UIP. Jumlah ini telah 
meningkat secara signifikan dibanding dengan jumlah 100 staff di tahun 2016. 
Jumlah staf bervariasi dari satu UIP ke unit yang lain tergantung pada besar 
proyek dan pengadaan tanah yang dikelola oleh UIP. UIP dengan jumlah staf 
terbanyak di Sub-divisi Pertanahan adalah di Jawa Timur Bali 1, dengan 13 
staff penuh waktu. Jumlah staf penuh waktu staff di Jawa Timur Bali 1 UIP 
adalah 108, yang berarti 12% dari staff di UIP didedikasikan untuk pengadaan 
tanah dan upaya perlindungan IR.  

Latar belakang pendidikan dari sebagian besar staf UIP dan UPP yang 
bertanggung jawab untuk pengadaan tanah adalah, minimal, gelar sarjana S1. 
Sebagian besar staff yang bergabung dalam lima tahun terakhir datang 
dengan latar belakang di bidang hukum, komunikasi, dan ilmu sosial. Ada 
beberapa staff dengan latar belakang teknik, tetapi staff tersebut semuanya 
memiliki pengalaman kerja dan/atau pelatihan terkait (lihat Subkomponen A3.) 

Untuk permasalahan pengadaan tanah dan pertanahan, UIP memiliki seorang 
Manajer, Deputi Manajer dan satu atau dua Penyelia. Penyelia ini didukung 
oleh sejumlah staf tambahan tergantung pada jenis dan skala dari pengadaan 
tanah dan dampak sosial. Manager memiliki 8 hingga 12 tahun pengalaman 
yang salah satunya adalah pengalaman termasuk pengalaman perizinan dan 
urusan pertanahan. Deputi Manajer memiliki 5 hingga 8 tahun pengalaman dan 
Penyelia memiliki 3 hingga 5 tahun pengalaman di bidangnya masing-
masing21. 

UPP memiliki sub-divisi mereka sendiri untuk pengadaan tanah, dengan 
minimal 4 staf, dipimpin oleh Deputi Manager untuk urusan pertanahan. 
Jumlah staff di sub-divisi pengadaan tanah UPP bervariasi tergantung pada 
skala pengadaan tanah dan masalah sosial yang ditangani di dalam proyek. 

Kedua sub-divisi UPP staf, staf Divisi Hukum, Komunikasi d an Pertanahan 
UIP dan staf Hukum, Komunikasi dand subdivisi Pertanahan UIP menjadi 
menjadi bagian dari tim pengadaan tanah untuk sebuah proyek. Unit Transmisi 
dan Wilayah. (Operasi dan Pemeliharaan). Untuk unit transmisi, ada total 5 staf 
penuh waktu yang bekerja untuk pengadaan tanah, 14 staf bekerja untuk 

                                                           
21 Berdasarkan wawancara dengan Kepala Divisi, Mei 2018 
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komunikasi, dan 21 staf bekerja untuk Hukum. Untuk 21 Wilayah, ada total 221 
staf penuh waktu di bawah Divisi Hukum, Komunikasi, dan Administrasi. Latar 
belakang dari staf Divisi Hukum, Komunikasi, dan Administrasi Wilayah adalah 
sebagian besar dari bidang hukum dan komunikasi. Staf Wilayah secara rutin 
harus berurusan permasalahan terkait dengan pembatasan akses tanah, 
pembelian langsung melalui penyelesaian yang dinegosiasikan, dan via 
sumbangan tanah secara sukarela. Setiap Wilayah memiliki satu atau dua staf 
yang ditunjuk untuk menangani setiap masalah sosial yang dapat muncul 
selama Wilayah beroperasi.22  Divisi PPT sering mengawasi staf UIP dan UPP 
tergantung pada skala dari dampak. 

PLN melakukan penilaian kepegawaian secara tahunan termasuk staf yang 
bekerja untuk upaya perlindungan sosial (pengadaan tanah, komunikasi, 
hukum, dan program masyarakat/CSR). PLN juga memiliki pengaturan untuk 
mengerahkan staf untuk mendukung UIP/UPP atau Wilayah lainnya, dengan 
menerbitkan Surat Keputusan Direksi. PLN mewajibkan stafnya untuk 
berpartisipasi dalam pelatihan, termasuk pada masalah terkait dengan upaya 
perlindung IR (lihat Subkomponen A.3). Namun, pengetahuan staff tentang 
kerangka hukum nasional untuk pengadaan tanah, pemulihan mata 
pencaharian, gender, strategi relokasi nampaknya masih dinilai lemah.  
 

 
A.3 

Sumber Daya 
keuangan: 
Ketersedian dan 
Kecukupan 
anggaran 

 S 
  

PLN tampaknya mengalokasikan sumber daya anggaran yang memadai 
untuk menutup biaya operasional dan biaya modal terkait dengan 
penerapan upaya perlindungan sosial.  

Ada indikasi bahwa ketika koordinasi diperlukan antara divisi yang berbeda 
dalam PLN untuk mengalokasikan sumber daya tambahan dari sumber 
tanggung jawab sosial perusahaan, maka proyek dapat mengalami 
keterlambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali. 

Pada saat penilaian, perwakilan dari Divisi PPT, UIP, dan Wilayah 
menunjukkan pada waktu wawancara bahwa mereka memiliki alokasi 
anggaran tahunan yang cukup untuk menutupi biaya operasional perusahaan 
mereka dan semua biaya yang berhubungan dengan pengembangan 

Pastikan alokasi anggaran 
tahunan untuk disediakan cukup 
uang tunai dan kompensasi 
dalam bentuk barang dan 
bantuan lain yang terkait dengan 
pengadaanan lahan, termasuk 
kegiatan pemulihan mata 
pencaharian, dukungan 
tambahan untuk orang-orang 
rentan yang terkena dampak, 
penyediaan fasilitas dan 
pelatihan kredit, dan manfaat 
bagi penduduk lokal; untuk 

                                                           
22  Asian Development Bank, Program Safeguard System Assessment: INO-Sustainable Energy Access in Eastern Indonesia – Electricity Grid Development Program, 

August 2016.  
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infrastruktur listrik, termasuk pengadaan tanah  dan upaya perlindungan IR. 
Anggaran untuk pengadaan tanah dan IR termasuk biaya untuk identifikasi dan 
inventaris, konsultasi, penilaian oleh penilai independen, kompensasi, 
perijinan, sertifikat tanah, dan program pengembangan masyarakat. Anggaran 
staf untuk pemantauan dan operasi pengadaan tanah tercakup dalam operasi 
staf rutin. 

Anggaran Operasional 
Divisi PPT menutup biaya yang terkait biaya operasi untuk melaksanakan 
mandatnya termasuk kolaborasi dan koordinasi dengan Instansi Pertanahan 
Nasional/Propinsi, Pemerintah Daerah dan Penilai terkait pengadaan tanah 
dan upaya perlindungan IR. Pada tahun 2017, Divisi PPT mengalokasikan 
anggaran sebesar IDR 3.5 miliar untuk biaya operasional termasuk Rp 1.8 
miliar untuk kolaborasi dan koordinasi. Pada tahun 2016, Divisi 
mengalokasikan Rp 5 miliar untuk biaya operasional. Anggaran ini tidak 
termasuk biaya untuk gaji dan biaya staf. 
UIP, Wilayah, dan Unit Transmisi membuat usulan anggaran tahunan ke Divisi 
Keuangan, yang didasarkan pada kesepakatan rencana anggaran kerja 
tahunan yang sudah disusun sebelumnya. 

Division PTT tidak melakukan tinjauan atas usulan anggaran UIP dan Wilayah 
sebelum diserahkan ke Divisi Keuangan. Setiap bulan, UIP dan Wilayah harus 
meminta pencairan anggaran dari Divisi Keuangan. UIP atau Wilayah dapat 
meminta tambahan pencairan dana bulanan yang telah direncanakan. 

Anggaran Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali 
Pengadaan tanah dan upaya perlindungan dianggarkan secara terpisah dari 
biaya operasi UIPs. Terkait Divisi Keuangan, hanya masing-masing UIP dan 
Wilayah yang memiliki informasi tentang alokasi anggaran mereka untuk 
pengadaan tanah dan upaya Perlindungan IR; Divisi Keuangan tidak 
menyimpan informasi tersebut dan anggaran pengadaan tersebut 
digabungkan dengan anggaran pengadaan tanah dari semua proyek. 
Informasi mengenai anggaran tahunan harus bersumber dari masing-masing 
UIP. 
 
Anggaran UIP 2017 Jawa Tengah II UIP untuk dua proyek di bawah 
manajemennya adalah Rp.21.356.447.341,- Anggaran dialokasikan untuk 

melakukan penilaian dampak 
sosial yang lebih baik dan 
menyiapkan rencana pengadaan 
lahan yang lebih baik; dan untuk 
memantau dan menilai hasil 
pemukiman kembali secara tidak 
sukarela melalui: 

a) penilaian kecukupan 

anggaran yang 

dialokasikan untuk biaya 

operasional dan LAR; 

b) peninjauan prosedur 

alokasi anggaran LAR untuk 

merampingkan alokasi dari 

program CSR / PKBL untuk 

pemulihan mata 

pencaharian dan bantuan 

lainnya 
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pengadaan tanah dan upaya Perlindungan IR adalah Rp.1.604.529.403 atau 
7.5% dari total biaya proyek. Tidak mungkin dapat mengumpulkan dan menilai 
informasi anggaran dari UIP lain. 

Sejak tahun 2016, Divisi Keuangan telah mengizinkan UIP untuk mendapatkan 
kompensasi melalui skema “Analisis Biaya dan Manfaat” (CBA) sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Presiden No. 4/2016 terkait dengan Percepatan 
Pembangunan Infrastruktur untuk Listrik dan Keputusan Direksi PLN No. 0344. 
P/DIR/2016 mengenai Pengadaan Tanah untuk Listrik. Anggaran tersebut 
dapar diambil dari dana darurat untuk menyelesaikan pembayaran 
kompensasi ketika anggaran kompensasi tidak mencukupi untuk menutupi 
kompensasi yang diberikan Kepada pihak yang berhak yang tidak setuju 
dengan jumlah kompensasi yang ditentukan oleh penilai independen. 

PLN menerapkan analisis biaya dan manfaat (CBA) dalam pengadaan tanah 
hinga 5 hektar untuk pengadaan persil tanah kecil untuk pembangunan 
dudukan menara dan/atau gardu kecil yang dikelola oleh Tim Pengadaan 
Tanah PLN (PLN LAT). CBA dilaksanakan oleh PLN LAT. Skema kompensasi 
yang akan disetujui oleh General Manager atau Direktur Bisnis Regional akan 
menjadi dasar konsultasi dengan pihak yang berhak. Tidak ada penganggaran 
regular/rutin untuk CBA karena hanya berlaku atas dasar kasus-per-kasus. 

Sumber pendanaan lain untuk upaya perlindungan IR PLN adalah program 
Corporate Social Responsibility (CSR) dan/atau Progam Kemitraan dan Bina 
Lingkungan PLN (PKBL). Sesuai peraturan Menteri BUMN No. 2/2017 
mengenai PKBL, PLN perlu mengalokasikan 4% dari laba PLN untuk program 
CSR and PKBL. Pada tahun 2016, PLN mengalokasikan Rp 37.01 miliar untuk 
program CSR dan Rp 64.80 miliar untuk Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan. Pemerintah mengharuskan semua perusahaan, termasuk 
perusahaan milik negara, untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan 
mereka untuk CSR. UIP dapat meminta Unit CSR untuk mengeluarkan 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Pemerintah mengharuskan semua 
perusahaan, termasuk perusahaan milik negara, untuk menyisihkan sebagian 
dari keuntungan mereka untuk CSR. UIP dapat meminta Unit CSR untuk 
mengeluarkan dana guna menutupi biaya, selain kompensasi, dampak LAR 
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termasuk tetapi tidak terbatas pada program pemulihan mata pencaharian dan 
program pengembangan masyarakat.  

Anggaran Pengadaan Tanah pada unit adalah bagian dari kesuluruhan biaya 
proyek. Prosentase dari biaya pengadaan tanah terhadap investasi proyek 
bervariasi. Misalnya, dalam Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Batu Baru 
(PLTU) di Propinsi Banten, total anggaran untuk pengadaan tanah adalah 
3.5% dari total anggaran untuk investasi proyek sebesar US$ 792 juta. Dalam 
proyek pembangkit tenaga uap di Jawa Timur, biaya untuk Pengadaan tanah 
adalah 0.2 % dari total anggaran untuk investasi proyek sebesar US$ 1.9 
milyar. 

Anggaran Divisi PPT mencakup dana untuk koordinasi, peraturan dan tujuan 
sertifikasi dan untuk tujuan akselerasi, terutama transmisi dan pembangkit 
listrik. 

Tidak semua proyek jalur distribusi dapat mencakup biaya pengadaan tanah 
dalam anggaran mereka karena sumbangan tanah sukarela dipraktikkan 
secara luas untuk mendapatkan hak akses atas tanah. Jika ada masalah 
terkait kompensasi untuk yang hilang, kontraktor akan menyelesaikan masalah 
ini dengan anggaran darurat. 
   

 
A.4 

Pendidikan dan 
pelatihan untuk 
staf tentang 
pengadaan 
tanah dan upaya 
perlindungan 
pemukiman 
kembali secara 
tidak sukarela 

  S PLN memiliki pusat pelatihan fungsional untuk meningkatkan kapasitas 
staf mereka secara teratur dan memiliki program pengembangan 
kapasitas untuk meningkatkan dan menatar kualifikasi staf. Program-
program tersebut mencakup kurikulum yang komprehensif mengenai 
pengadaan tanah melalui Corporate University PLN. Namun, program 
upaya program sosial tidak menyediakan pelatihan yang rinci mengenai 
studi kelayakan, penilaian dampak sosial, masalah Gender dan Perlakuan 
terhadap kelompok rentan, pemulihan pendapatan/mata pencaharian, 
dan pemantauan pelaksanaan upaya perlindungan. 

Pendidikan dan Pusat Pelatihan – PLN Corporate University. PLN memiliki unit 
in-house pengembangan sumber daya manusia yang disebut Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan (PLN PUSDIKLAT); untuk beberapa tahun terakhir, 
itu juga disebut “PLN Corporate University.” Corporate University digunakan 
sebagai kampus atau tempat pendidikan bagi staf PLN atau karyawan 

Siapkan rencana induk 
pengembangan indikatif 
kapasitas untuk memasukkan 
topik khusus tambahan atau 
konten pelengkap sebagai 
berikut: penyaringan untuk 
pengadaan lahan dan dampak 
pemukiman kembali; persiapan 
penilaian dampak sosial dan 
rencana pengadaanan lahan; 
pendapatan dan pemulihan mata 
pencaharian; identifikasi dan 
perlakuan kelompok rentan; 
integrasi dan pemukiman 
kembali terintegrasi dan 
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perusahaan lain (bisa anak perusahaan atau BUMN lain) yang ingin belajar 
tentang listrik dan manajemen. Corporate University memiliki 10 Akademi yang 
belokasi di Bogor, Jakarta, Surabaya, Semarang, Pandaan-Malang, Padang, 
Palembang, Makassar, Banjarbaru, dan Deli Serang-North Sumatera23  

Kursus tentang Pengadaan tanah dan Upaya Pengadaan IR dimasukan dalam 
kurikulum di empat Akademi: di Bogor, Jakarta, Surabaya, dan Pandaan-
Malang. Isi dari kurikulum diperbarui untuk mencerminkan peraturan dan 
undang-undang pemerintah terbaru serta peraturan Dewan Direksi PLN. 
Kurikulum mengenai pengadaan tanah dan upaya perlindungan IR mencakup 
sesi-sesi berikut: kerangka hukum yang mengatur pengadaan tanah dan 
upaya perlindungan IR; kompensasi; persiapan dokumen RPT; inventarisasi 
kerugian; pemantauan; proyek komunikasi dan hubungan masyarakat; dan 
analisis pemangku kepentingan. Ini perlu diperkuat, terutama pada 
permasalahan studi kelayakan dan penilaian dampak sosial, Gender, 
pemulihan pendapatan/mata pencaharian, penanganan keluhan, dan 
pemantauan. 

Pelatihan, termasuk kursus mengenai pengadaan tanah dan upaya 
perlindungan IR, dilakukan empat kali setahun. Biasanya, staf baru diharapkan 
untuk terdaftar pada gelombang pelatihan terdekat. Namun pada praktiknya, 
staff juga dapat melewatkannya. Tidak ada petunjuk bahwa pelatihan 
mengenai upaya perlindungan sosial adalah adalah wajib untuk semua upaya 
perlindung staf. Selain staf upaya perlindungan, auditor internal PLN juga 
terdaftar dalam kursus pengadaan tanah dan upaya perlindungan IR. 

Pelatihan intensif mengenai upaya perlindungan sosial untuk staf PLN staf 
kebanyakan dilakukan di Tingkat proyek. Divisi PPT dan Divisi K3L, dalam 
kolaborasi dengan UIP dan Wilayah, melakukan pelatihan berbasis proyek 
yang difokuskan pada spesifik kebutuhan proyek24. Untuk proyek PLN yang 
memiliki dampak signifikan atau proyek yang dibiaya oleh lembaga 

dukungan kepada masyarakat 
tuan rumah; negosiasi 
penyelesaian dan sumbangan 
tanah; kompensasi untuk yang 
tidak mempunyai dokumen; 
persyaratan pengungkapan; dan 
pemantauan dan penilaian 
pengadaan lahan dan hasil 
pemukiman kembali. 
 
 

                                                           
23 Selain itu, PLN juga memiliki tiga unit pendidikan untuk Pusat Penilaian Sertifikat, dan Museum Listrikdan Energi Baru. Ketiga unit ini ada di Jakarta 
24 Pelatihan mencakup pelatihan tahunan upaya perlindungan lingkungan dan sosial diselenggarakan untuk Program Pengembangan Jaringan listrik di Sumatera, Nusa 

Tenggara, dan Sulawesi. Program di Sumatera dibiayai oleh ADB dan World Bank, sementara program di Nusatenggara dan Sulawesi dibiayai oleh ADB dengan 
menggunakan Pinjaman Berbasis Hasil 
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pembiayaan multilateral, pelatihan berbasis proyek atau program 
diselenggarakan untuk staf PLN dan kontraktor pada pelaksanaan proyek. 

Sejak 2017, ADB dan WB, bekerjasama dengan Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (BAPPENAS), sedang mempersiapkan pembentukan 
pusat pembelajaran upaya perlindungan. Tujuan dari pusat pelajaran upaya 
perlindungan adalah untuk lebih memperkuat sistem pelatihan untuk upaya 
perlindungan lingkungan dan sosial di Indonesia dan memenuhi kebutuhan 
pelatihan dari berbagai lembaga termasuk konsultan, lembaga pemerintah, 
praktisi lain dari sektor swasta. 

 

Setiap anggota staf PLN dimita untuk memilih dan menghadiri pelatiahan dua 
kali per tahun di salah salah Akademi. Staf dengan tanggung jawab untuk 
pengadaan tanah dan upaya perlindungan IR berkewajiban untuk mengambil 
kursus tersebut. Partisipasi dalam pelatihan mempengaruhi evaluasi kinerja 
staf. Staf juga didorong untuk melanjuntukan pendidikan formal dan pelatihan 
eksternal untuk memperkuat pengetahuan upaya perlindungan; PLN 
menyediakan dukungan dukungan keuangan untuk ini. 

Beberapa staf PLN telah mengikuti pelatihan eksternal yang diselenggarakan 
oleh ADB dan mitra lainnya25. Pelatihan eksternal juga termasuk pelatihan 
yang diadakan oleh pemerintah, lembaga pembiayaan multilateral lainnya 
seperti WB, dan JICA, dan universitas. Berdasarkan pada pengalaman RM 
ADB dengan pelatihan tentang pengadaan tanah dan masalah upaya 
perlindungan IR, dalam lima tahun terakhir, PLN telah kirim lebih banyak staf 
untuk eksternal pelatihan disponsori ADB mengenai pengadaan tanah 
daripada entitas publik lainnya. Pada bulan November 2017, WB mengadakan 
pelatihan upaya perlindungan termasuk upaya sosial bekerjasama dengan 
Corporate University PLN.  

                                                           
25 Asian Development Bank, Program Sistem Penilaian Upaya Perlindungan: PT Perusahaan Listrik Negara, memperkuat Jaringan Listrik – Program Sumatera. 

November 2015. Para 45. 
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A.5 Akses ke tenaga 
ahli teknis 
independen 

M PLN memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan tenaga ahli teknis 
independen guna melengkapi stafnya sendiri. Kualitas dari konsultan sosial 
yang tersedia dapat bervariasi secara signifikan berdasarkan lokasi. 

PLN secara ekstensif menggunakan jasa konsultan individu dan institusi dan 
dan memiliki cadangan tenaga ahli dan konsultan. UIP secara rutin merekrut 
tenaga ahli teknis eksternal untuk membantu dengan persiapan rencana 
pengadaan tanah dan survei26  

Pada waktu penilaian, tidak ada sistem akreditasi untuk konsultan upaya 
Perlindungan sosial untuk mempersiapkan dan memantau rencana 
pengadaan tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 
Nasional (KATR/BPN) berencana untuk membentuk kebijakan akreditasi untuk 
konsultan guna menjamin kualitas Perlindungan sosial untuk mempersiapkan 
dan memantau rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali. PLN akan 
mengikuti kebijakan tersebut untuk merekrut konsultan yang terakreditasi 
setelah sistem itu ada. UIP menyimpan database mereka sendiri perusahaan 
konsultan dan universitas yang dapat direkrut untuk membantu mereka dalam 
melakukan inventarisasi kerugian survey, menyiapkan dokumen rencana 
pengadaan tanah, dand pemantauan external. 

PLN memiliki prosedur untuk mengevaluasi perekrutan konsultan dan 
mekanisme untuk menghentikan atau mendaftar hitamkan konsultan bila 
mereka tidak berkinerja. 

Pengadaan persil diatas lima hektar difasilitasi oleh tim pelaksanaan 
pengadaan tanah (TPPT) yang ditunjuk oleh pemerintah, yang 
memperkerjakan surveyor yang terakreditasi. PLN memiliki MOU dengan 
setidaknya dua perusahaan konsultan yang menangani survey dan pekerjaan 
lapangan27. Kontrak umumnya diawasi Manager Pertanahan UIP/UPP. MOU 
akan menyatakan kualifikasi dari perusahaan konsultan dengan TOR yang 

Siapkan kerangka kerja untuk 
sistem manajemen konsultan 
untuk pengadaan lahan secara 
tidak sukarela dan perencanaan 
pemukiman kembali agar UIP 
dan UPP dapat mengidentifikasi 
konsultan yang memenuhi 
syarat. 

 
Perluas pengembangan 
kapasitas konsultan berkualitas. 
 
 

                                                           
26 Berdasarkan wawancara dengan Kepala Divisi PPT, Mei 2018. Untuk persiapan rencana pengadaan tanah, misalnya, UIP menyewa perusahaan konsultan seperti 

Surveyor Indonesia dan Sucofindo atau meminta bantuan dari universitas yang telah dimasukan dalam repositori. Untuk proyek yang dibiayai oleh lembaga 
pembiayaan, konsultan persiapan proyek menyiapkan rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali pada tahap persiapan dan konsultan pelaksanaan proyek 
untuk tahapi pelaksanaan. Para konsultan melakukan penilaian dampak dan melaksanakan identifikasi dan inventarisasi para pihak yang berhak atau masyarakat 
yang terdampak dan obyek pengadaan tanah 

27 Termasuk PerusahaanKonsultan Sucofindo dan Surveyor Indonesia 
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Jelas untuk setiap tugas yang terlibat. 

A.6 Manajemen 
Pengetahuan 
Institusi (KM) 

M PLN sedang melakukan upaya yang signifikan dalam manajemen 
pengetahuan (KM) dan menjaga kesinambungan staf yang 
berkualifikasi/terlatih, tetapi tidak ada spesifik rencana manajemen 
pengetahuan atau sistem untuk pangadaan tanah dan masalah sosial. 

Unit khusus untuk manajemen pengetahuan didirikan di bawah Direktur untuk 
Human Capital. Unit Manajemen Pengetahuan bertanggung jawab untuk 
memastikan kebijakan strategis, program manajemen pengetahuan, dan 
pengembangan kompetensi dengan tugas utama: 

− mempersiapkan, menerapkan dan mengevaluasi kebijakan strategis dan 
peraturan tentang manajemen pengetahuan, transfer pengetahuan, dan 
audit manajemen pengetahuan 

− mempersiapkan, menerapkan dan mengevaluasi penilaian dan pengujian 
untuk inovasi baru di unit dan merekomendasikan sebagai praktik terbaik 
untuk unit lain 

− mengontrol, menerapkan dan mengevaluasi proses diseminasi 
manajemen pengetahuan dan penerapan innovasi baru kerja operasional 
di unit   

− mempersiapkan, menerapkan dan mengevaluasi program manajemen 
pengetahuan sebagai usaha untuk meningkatkan kompetensi, kualitas 
and kinerja perusahaan 

− mempersiapkan, menerapkan dan mengevaluasi persyaratan untuk 
pembelajaran personil dan pengembangan kompetensi 

 
Untuk tujuan ini, PLN telah membentuk Portal Sistem Manajemen 
Pengetahuan (KMS) di http://kmpln.pln.co.id yang digunakan sebagai saluran 
untuk memfasilitasi dan mempercepat proses berbagi pengetahuan, keahlian, 
pengalaman dan kolaborasi di antara staf (pengacara pengetahuan). Portal ini 
hanya digunakan untuk internal. Portal KMS digunakan untuk: 
 
− Memfasilitasi berbagi Pengetahuan dengan mengunduh konten di 

Repositori Pengetahuan. 

Membangun kapasitas staff 
dalam pengadaan tanah dan 
pemukiman kembali sejalan 
dengan rencana induk 
pengembangan kapasitas dan 
diberikan kepada konsultan yang 
berkualitas.  
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− Memfasilitasi staf dalam mendapatkan pengetahuan dengan mengunduh 
dari Repositori Pengetahuan atau dari Wiki, yang dapat diperkaya oleh 
semua staf, sehingga dapat menjadi semacam kamus untuk pengetahuan 
ya ada di portal KMS. 

− Memfasilitasi untuk pencarian yang dapat diminta staf untuk berbagi 
pengalaman, meminta diskusi tentang pengetahuan atau kolaborasi. Staf 
dapat mempublikasikan informasi miinat, pengetahuan, pengetahuan dan 
tanggung jawab mereka di halaman Mysite. 

− Memfasilitasi penyampaian pendapat dan pemikiran via Blog Mysite  
− Membangun jaringan dan berdiskusi tentang suatu topik melalui 

Komunitas Praktik Online (CoP) 
 

Saat ini PLN telah menerbitkan kebijakan terkait pengadaan tanah dan CSR di 
situs webnya. Sementara, bimbingan tecknis tentang Pengadaan Tanah hanya 
dipublikasikan secara internal. 

 
B Praktik Pelaksanaan – Proses dan Prosedur 

 
B.1 Tahap Perencanaan  
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1 Studi 
Kelayakan28 
(Penyaringnan 
dan 
kategorisasi) 

 S 
 
 
 

PLN umumnya memenuhi peraturan nasional dan lokal untuk 
pelingkupan masalah sosial dalam studi kelayakan.  Studi Kelayakan 
mungkin tidak selalu mencakup informasi terkait identifikasi dari 
masyarakat yang rentan dan permasalahn Gender. PLN menggunakan 
metodologi yang terbatas untuk menyiapkan bab penilaian dampak 
sosial dari studi kelayakan. Penilaian mungkin tidak selalu 
mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan lebih perhatian 
selama sensus, termasuk masalah Gender, kerentanan, dan minoritas. 

Studi kelayakan disiapkan untuk pengadaan tanah di semua jenis proyek yang 
termasuk dalam penilaian ini: pembangkit listrik, transmisi dan distribusi. 
Namun, kualitas laporan dapat bervariasi dari proyek ke proyek. Secara umum, 
survei sosio-ekonomi tidak kuat pada tahap ini dalam proyek-proyek yang 
dibiaya oleh PLN. Penapisan  awal dan kategorisasi dilakukan pada tahap studi 
kelayakan untuk mengidentifikasi lokasi dan alternatif dan merekomendasikan 
opsi yang akan berdampak paling kecil. Sejalan dengan parameter teknis, 
informasi awal dari tanah dan asset yang berpotensi terkena dampak proyek 
diperkirakan dan status pemilikan tanah dinilai. Penilaian kecocokan lokasi 
dengan rencana pengembangan untuk kepentingan publik disiapkan dan 
ditetapkan ke dalam peta lokasi pembangunan. 

Analisis keuangan untuk proyek-proyek dilakukan, sementara perkiraan harga 
tanah sebagian besar didasarkan pada informasi tingkat harga yang berlaku di 
pasar. Tidak ada penilai independen yang terlibat dalam menghitung biaya 
kompensasi pada tahap ini. 

Lihat A. 4,5 & 6: Tingkatkan 
kapasitas staf dalam pengadaan 
lahan dan pemukiman kembali 
sejalan dengan rencana induk 
pengembangan kapasitas, 
termasuk masalah-masalah 
berikut: 
Penyaringan menyeluruh semua 
pemukiman kembali dan 
masalah sosial di semua proyek 
/ kegiatan PLN, termasuk yang 
melibatkan pembatasan 
penggunaan lahan dan hak 
pemilikan (misalnya, jalur 
distribusi), izin ROW yang ada; 
dan pembelian langsung tanah 
(penyelesaian yang 
dinegosiasikan dan / atau donasi 
lahan sukarela). 
Penyaringan untuk kebutuhan 
pemukiman kembali dan 
kegiatan pemulihan mata 
pencaharian, dan kebutuhan 
kelompok rentan. 
 
 

                                                           
28 Studi kelayakan harus mencakup survei sosial-ekonomi yang lengkap, kelayakan lokasi, analisis biaya dan manfaat pembangunan untuk daerah dan masyarakat, 

estimasi nilai tanah, dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul dari Pengadaan Tanah dan pembangunan, dand penelitaian yang diperlukan. 
Penjelasan Pasal 15(2) UU 2 Tahun 2012. 
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Potensi dampak lingkungan dan sosial karena pengadaan tanah dan 
pembangunan telah tercakup dalam penilaian dampak lingkungan (AMDAL 
atau UKL/UPL). Dokumen-dokumen ini diperlukan untuk penentuan lokasi 
proyek yang dikeluarkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota. 

Dokumen-dokumen yang terkait Proyek Transmisi dan Distribusi tersedia 
dalam bahasa Inggris, memungkinkan identifikasi jenis-jenis dampak (daerah 
dan penunjukkan tanah yang diperlukan) dan jumlah awal masyarakat yang 
terkena dampak. Daftar Nominatif AP mengungkap disagregasi Gender, tetapi 
tidak ada permasalahan Gender atau kelompok rentan yang diidentifikasi pada 
tahap ini. 

Gender dan kelompok rentan dinilai dan dimitigasi dalam studi kelayakan yang 
dilakukan untuk proyek-proyek transmisi dan jalur distribusi yang dibiaya oleh 
lembaga pembiayaan multilateral (ADB, WB), namun tidak satupun proyek 
yang dibiaya oleh PLN melakukan analisis Gender dan memberikan perhatian 
pada kelompok rentan. 

Studi kelayakan untuk empat proyek pembangkit listrik yang secara penuh 
dibiayai oleh PLN termasuk skrining (penapisan) awal dan kategorisasi awal 
tetapi kelompok rentan tidak diidentifikasi dand tidak ada pertimbangan khusus 
mengenai permasalahan Gender. namun, untuk mitigasi dampak, semua 
empat studi kelayakan menilai persyaratan pemulihan mata pencaharian dan 
proyek mengalokasin anggaran tersebut, yang bersumber dari CSR. 

Secara umum, untuk semua jenis proyek yang dibiayai oleh PLN, studi 
kelayakan tidak secara khusus mengidentifikasi warga kelompok yang rentan 
dan tidak ada informasi spesifik mengenai isu gender dan kerentanan. 

Untuk proyek yang akan dibangun di lokasi PLN atau pada fasilitas yang ada, 
potensi permasalahan sosial tercakup dalam penilaian lingkungan (AMDAL 
atau UKL/UPL). Dalam praktiknya, PLN menangani permasalahan sosial yang 
diakibatkan oleh pengadaan lahan atau pembukaan tanah melalui berbagai 
cara seperti mengizinkan petani penggarap yang terdampak agar dapat 
memanfaatkan tanah PLN untuk pertanian, menyediakan program CSR. 
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2 

Dokumen 
Rencana 
Pengadaan 
Tanah 
disiapkan dan 
diserahkan29  ke 
Gubernur 

  K 

PLN pada umumnya memenuhi persiapan RPT dan persyaratan 
penyerahan untuk memulai proses penentuan lokasi proyek. Semua 
proyek pembangkit listrik dan transmisi dinilai sudah mengikuti proses 
peraturan, memberikan informasi yang diperlukan oleh hukum, dan 
menerima persetujuan Gubernur masing-masing untuk penetapan lokasi.  

Dokumen RPT untuk Proyek-proyek ini lebih rinci daripada dokumen RPT 
untuk proyek-proyek lain yang dinilai30. Tidak ada dokumen RPT yang 
disiapkan untuk proyek jalur distribusi yang tidak memerlukan pengadaan 
tanah. Wilayah didukung oleh sub units, UPPK regional, Area, dan Rayon, 
menyiapkan dokumen perencanaan sederhana untuk jalur distribusi yang 
menunjukkan jumlah menara dan luas tanah yang diperlukan. namun, daftar 
nominatif AP/EP tidak perlu dilampirkan pada waktu pelaksanaan, PLN 
bersama dengan kontraktor, memfasilitasi perencanaan penyelerasan dan 
desain dari jalur distribusi dalam koordinasi erat dengan kepala desa dan 
instansi pemerintah yang terkait. 

Biasanya, untuk menghindari dampak pemukiman kembali, penyelarasan jalur 
distribusi, termasuk lokasi tiang listrik, diubah oleh PLN untuk memenuhi 
permintaan masyarakat yang terkena proyek dan meminimalkan dampak 
proyek. 

RPT dipersiapkan untuk semua proyek pembangkit listrik. Untuk semua proyek 
yang dinilai melintasi dua atau lebih desa/kecamatan/propinsi, RPT berisi 
informasi rinci mengenai profil sosial ekonom dari daerah yang terkena 
dampak. 

Tidak ada rekomendasi. 

B.2 Tahap Persiaapan 

                                                           
29 Rencana Pengadaan Tanah (RPT) untuk dokumen Kepentingan Umum disusun dalam bentuk Dokumentasi Perencanaan Pengadaan Tanah, yang berisi setidaknya: 

tujuan dan sasaran rencana pembangunan, konsistensi dengan rencana tata ruang wilayah, perencanaan pembangunan regional nasional and the organisasi 
perencanaan strategis, lokasi tanah, ukuran tanah dan status tanah, perkiraan waktu pengadaan tanah, perkiraan waktu pembangunan subproyek, perkiraan nilai 
tanah, dan rencana anggaranan. UU 2 Tahun 2012 Pasal development 15(1). 

30 Biasanya RPT disiapkan sebagai dokumen yang berdiri sendiri. Namun, penilaian menemukan RPT yang terpisah tidak disiapkan. Namun, UKL/UPL mengandung 
informasi yang diperlukan RPT yang biasanya tidak tercakup dalam UKL/UPL. Selain rincian teknis proyek, UKL/UPL berisi informasi mengenai  tanah, asset, status, 
kepemilikan tanah yang terkena dampak,dan AP/EP yang berhak. 
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1 Pembentukan 
tim persiapan 

(tahap pertama – 
Tim Pengadaan 
Tanah) 

 K PLN secara garis besar mematuhi persyaratan dalam membentuk tim 
Persiapan Pengadaan tanah (untuk pengadaan persil 5 ha dan keatas) 
atau Tim Pengadaan Tanah (untuk pengadaan persil di bawah 5 ha) 

 
Semua proyek dinilai – pembangkit listrik dan transmisi– mengikuti prosedur 
peraturan dan tim persiapan yang dibutuhkan dibentuk dalam waktu tenggat 
hukum.  Untuk salah satu proyek pembangkit listrik disetujui di bawah 

Peraturan sebelumnya, tidak ada tim persiapan yang dibentuk tetapi tim 

Pengadaan tanah, setara dengan TPPT, dikukuhkan.  
Proyek jalur distribusi tidak diwajibkan membentuk TPPT. 

Lihat A.2: PLN akan menetapkan 
titik fokus untuk upaya 
perlindungan sosial di 
Wilayah/Area/Rayon untuk 
memastikan koordinasi masalah 
sosial dengan AP dan kontraktor. 
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2 Pemberitahuan 
Tentang rencana 
pengembangan31 
(pengungkapan 
awal) 

 K PLN mematuhi persyaratan pengungkapan rencana pengembangan 
untuk pengadaan persil. Namun, masyarakat yang terdampak dan AP mungkin 

tidak sepenuhnya dinilai pada proyek jalur distribusi yang akan datang, 
yang secara formal tidak memerlukan pengungkapan tersebut. 
 

PLN mengikuti prosedur pengungkapan statutoria. Pengungkapan harus 
dilakukan pada beberapa tahap proses pengadaan tanah. Pengungkapan 
awal adalah untuk menginformasikan masyarakat tentang tujuan proyek, 
manfaat, dan potensi dampak pada tanah mereka. 
 

Untuk semua proyek pembangkit listrik yang dinilai, awal pengungkapan 
dilakukan. Secara formal, dilakukan melalui media lokal dan kontak dengan 
pejabat desa, dan secara informal melalui CBOS dan dengan partisipasi 
fasilitator lokal. 
 

Untuk semua proyek jalur transmisi yang dinilai, tim persiapan mengumumkan 
rencana pengembangan dan tujuannya, lokasi daerah yang diusulkan untuk 
pengembangan, proses pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu 
pengadaan tanah, dan persyaratan kesepakatan masyarakat yang terkena 
dampak untuk lokasi rencana pengembangan. 
 

Tiga proyek jalur distribusi yang dinilai telah mendokumentasikan bukti awal 
pengungkapan; satu tidak memiliki informasi itu. Untuk tiga proyek jalur 
distribusi yang telah mendokumentasikan proses itu, awal pengungkapan 
dilakukan secara informal dan formal pada survei lokasi dan diumumkan di   
kantor desa dan masjid. 

Lihat A. 4.5 & 6: Membangun 
kapasitas staf dalam 
pengadaaan lahan dan 
pemukiman kembali sejalan 
dengan rencana induk 
pengembangan kapasitas, 
termasuk pengungkapan 
dampak yang terkait proyek jalur 
distribusi. 

 
 
 
 

                                                           
31 Pemberitahuan harus mencakup informasi tentang tujuan dan sasaran pembangunan, lokasi bidang yang akan, tahap pengadaan tanah, perkiraan waktu 

pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan waktu pelaksanaan pembangunan, dan informasi lain yang diperlukan. 
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3 Verifikasi dan 
Identifikasi pihak 
yang berhak dan 
objek 
pengadaan 
tanah 

 S PLN secara keseluruhan mematuhi persyaratan untuk verifikasi dan 
identifikasi pihak yang berhak. Ini adalah verifikasi awal dan itu 
dilakukan untuk keperluan penentuan lokasi. Tambahan verifikasi 
dilakukan pada waktu tahap pengadaan tanah. 
 

Semua proyek pembangkit listrik dan transmisi mengadakan verifikasi awal  
pihak yang berhak dan melaksanakan penilaian bila ada perselisihan 
mengenai kepemilikan tanah. Proyek mungkin, kadang kala, tidak bisa 
memenuhi 30 hari tenggat waktu untuk verifikasi awal pihak yang berhak 
ketika verifikasi tambahan dilakukan. Penundaan juga dapat terjadi jika 
daerah yang terdampak proyek terdiri dari beberapa kabupaten (dalam hal 
jalur transmisi). 
Dalam proyek jalur distribusi, identifikasi rinci masyarakat yang terkena 
dampak biasanya dilakukan selama tahap pelaksanaan proyek. Koordinasi 
pada pembatasan penggunaan/akses tanah ditangani secara ekslusif oleh 
kontraktor. proces ini mungkin tidak didokumentasikan/dipantau oleh PLN 
atau pihak ketiga. Verifikasi identifikasi awal pihak ketiga dan obyek 
pengadaan tanah juga dilakukan oleh tim persiapan pengadaan tanah untuk 
persil di bawah 5 ha. Untuk proyek yang menerapkan penentuan lokasi untuk 
proyek, verifikasi dan identifikasi akhir dilakukan oleh LAT PLN pada tahap 
pelaksanan pengadaan tanah.  Identifikasi final ini kemudian digunakan untuk 
dasar kompensasi. 

Lihat A. 4.5 & 6: Tingkatkan 
kapasitas staf dalam pengadaan 
lahan dan pemukiman kembali 
sejalan dengan rencana induk 
pengembangan kapasitas, untuk 
memeperbaiki proses uji 
kelayakan dalam 
mengidentifikasi AP dan jenis-
jenis dampak pngadaaan lahan 
terkait hilangnya pendapatan / 
perubahan tingkat ekonomi di 
dalam kawasan ROW. 

 
 
 
 
 

4 Konsultasi 
publik dengan 
masyarakat yang 
berhak dan yang 
terkena dampak 

 S PLN umumnya mematuhi persyaratan untuk melakukan konsultasi public 
dengan masyarakat yang berhak dan yang terdampak; namun, proses 
konsultasi mungkin terbatas dalam ruang lingkup dan secara penuh 
didokumentasikan. 

PLN melakukan konsultasi di semua proyek pembangkit listrik dan transmisi. 
Konsultasi termasuk sosialisasi awal dari tujuan proyek, dampak dan 
manfaatnya. Namun, isi dari Risalah Konsultasi Publik sering sangat umum, 
tanpa merinci dampak proyek atau manfaatnya, atau pertanyaan yang 
diajukan oleh EP dan jawaban yang diberikan. 

 

Fasiltator proyek biasanya melakukan konsultasi dengan masyarakat yang 
terkena dampak, Yang berhak, pemimpin lokal dan organisasi berbasis 

Lihat A. 4,5 & 6: Tingkatkan 
kapasitas staf dalam hal 
pengadaaan lahan dan 
pemukiman kembali sejalan 
dengan rencana induk 
pengembangan kapasitas, 
termasuk masalah-masalah 
berikut: 

a) konsultasi dengan AP untuk 
memastikan konsultasi 
bermakna dan terkait 
pencatatan; 

b)  mendapatkan perjanjian 
tertulis pemilik lahan / 



46 

 

No 
Komponen  

Subkomponen 

Nilai 
Peringkat:4 

K/S/L 
Temuan Penilaian  Rekomendasi  

masyarakat. Secara umum tidak ada perhatian khusus diberikan pada 
perempuan dan kelompok rentan. Daftar nominatif hadirin 
menunjukkan/mengkonfirmasi bahwa partisipasi perempuan pada konsultasi 
ini hanya karena para perempuan ini adalah pemegang hak atas tanah/aset 
yang terdampak proyek. 

Untuk jalur distribusi, konsultasi tentang rencana proyek dilakukan di kantor 
desa dan mungkin terbatas dalam lingkup dan jangkauan. Jika trafo distribusi 
perlu berada di tanah pribadi, izin tetulis diperlukan, tetapi tidak selalu 
diperoleh. 

pengguna untuk 
penggunaan lahan pribadi 
untuk distribusi transformer 
dalam proyek distribusi; dan 

c)  Konsultasi 
pengarusutamaan gender. 

 

 

5 Penanganan 
keluhan untuk 
penentuan lokasi 
proyek 

S PLN telah menetapkan saluran penanganan keluhan secara jelas untuk 
proyek dengan pengadaan tanah yang berdampak signifikan; sedangkan 
keluhan pada jenis proyek lain biasanya ditangani oleh sistem 
manajemen keluhan yang umum. Apabila terjadi penundaan penanganan 
keluhan, mungkin ini terjadi karena terdapat masalah koordinasi antara 
PLN dan instansi lain yang terlibat. Sedangkan arsip yang dokumentasi 
penanganan keluhan (GRM) hanya tersedia secara terbatas. 

Untuk proyek pembangkit listrik dan jenis proyek lainnya dengan dampak yang 
signifikan, PLN membentuk panitia pengaduan di tingkat kabupaten atau 
propinsi, selain mekanisme penanganan pengaduan internal pada tingkat 
proyek. Namun Buku Catatan Pengaduan dengan rincian klaim yang diajukan, 
klaim yang diselesaikan dan/atau ditolak biasanya tidak tersedia di tingkat 
proyek ataupun di Kantor Pusat PLN. Penanganan pengaduan dapat 
mengalami penundaan jika PLN dan Tim Persiapan Pengadaan Tanah perlu 
berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak yang berhak serta dengan 
berbagai instansi pemerintah lokal dalam menyelesaikan berbagai masalah. 

Keluhan mengenai jalur distribusi ditangani melalui sistem manajemen 
pengaduan PLN. Sistem manajemen pengaduan dapat diakses melaui: (i) Call 
Center 123, yang dapat diakses oleh siapapun di mana saja di Indonesia 
melalui i situs web perusahaan, email, telepon, atau media sosial; (ii) situs web 
online dengan menggunakan aplikasi penyelesaian keluhan terintegrasi; dan 
(iii) meja layanan pelanggan di kantor regional PLN.  

Lihat A. 4,5 & 6: Tingkatkan 
kapasitas staf dalam pengadaan 
lahan dan pemukiman kembali 
sejalan dengan rencana induk 
pengembangan kapasitas, 
termasuk masalah-masalah 
berikut: 

a) meningkatkan fungsi GRM 
untuk semua jenis proyek dan 
semua tahapan pengadaan 
tanah, 

b) Penyimpanan arsip 
penanganan keluhan GRM 
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Keluhan yang dikumpulkan melalui sistem manajemen pengaduan PLN belum 
tentu terkait dengan dampak sosial proyek, dan bisa berupa bentuk keluhan 
apapun. Keluhan kemudian dirujuk ke unit atau departemen teknis yang 
bersangkutan, yang mengirim staff Rayon untuk bertindak atas keluhan terkait 
distribusi jaringan, dampak konstruksi, lingkungan, kesehatan dan 
keselamatan masyarakat, serta masalah pemukiman kembali tidak secara 
sukarela. 

Selain staf yang ditunjuk PLN pada tingkat proyek, seringkali para pemimpin 
masyarakat dari desa yang terkena dampak juga terlibat dalam proses 
pelaksanaan proyek termasuk keluhan dan klaim dari pihak AP (Affected 
Persons atau orang yang terkena dampak) atau desa lainnya. 

6 Pengumunan 
dari penetapan 
lokasi project 

(Penetapan 
Lokasi 
Pembangunan) 

K 
 

PLN mematuhi persyaratan pengumuman penetapan lokasi.   

Semua informasi yang diperlukan untuk penentuan lokasi untuk semua proyek 
pembangkit listrik and transmisi biasanya tersedia dan lengkap, kecuali untuk 
peta kadaster yang BPN diharapkan untuk berikan pada stage pelaksanaan. 
Untuk semua Proyek pembangkit list, UIP memainkan peran aktif dalam 
mempersiapkan terinci informasi yang diperlukan oleh hukum detailed. 

Persyaratan ini tidak berlaku untuk jalur distribusi. 

Tidak ada rekomendasi. 

B.3 Tahap Perencanaan  

1 Inventarisasi 
yang rinci dan 
identifikasi 
masyarakat yang 
terkena dampak 
(termasuk profil 
sosio-ekonomi) 
dan obyek 
pengadaan 
tanah. 

 S 
  

PLN umumnya mematuhi persyaratan untuk mempersiapkan terinci dan 
inventarisasi kerugian yang lengkap dan identifikasi pihak yang berhak. 
Namun, inventarisasi tidak memuat data tentang profil sosio-ekonomi 
masyarakat yang terkena dampak untuk proyek-proyek yang dibiaya oleh 
PLN. Beberapa proyek jalur transmisi belum sepenuhnya memenuhi 
persyaratan ini. 

Untuk semua proyek pembangkit listrik dan transmisi, PLN menyiapkan daftar 
nominatif dari masyarakat yang terkena dampak yang mewakili sensus AP dan 
daftar inventarisasi kerugian yang terinci. Daftar nominatif dibuat oleh BPN 
yang menjadi anggota Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah (TPPT) untuk 
proyek yang berkaitan dengan tanah lebih luas dari 5 ha, sedangkan  untuk 
proyek yang memerlukan persil tanah seluas 5 ha dan lebih kecil di buat oleh 

Lihat A. 4,5 & 6: Tingkatkan 
kapasitas staf dalam pengadaan 
lahan dan pemukiman kembali 
sejalan dengan rencana induk 
pengembangan kapasitas, 
termasuk masalah-masalah 
berikut: 

a) peningkatan penilaian 
dan sensus / survei 
dampak sosial; 

b)  mengelola penilaian 
dampak sosial. 
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TPT PLN. Survei sosio-ekonomi ada tersedia tetapi mungkin tidak lengkap 
(atau kuat dalam hal data); profil yang diproleh semacam itu juga belum tentu 
bisa tidak secara langsung mencerminkan orang-orang yang terkena dampak; 
karena mungkin saja data ini menggunakan data statistik sekunder. Tidak 
semua proyek memiliki catatan inventarisasi kerugian. 

Untuk proyek-proyek jalur distribusi, kontraktor mengidentifikasi dampak 
pemukiman kembali secara tidak sukarela sebagai perubahan penjajaran. PLN 
dan kontraktor umumnya memiliki catatan lokasi jalur distribusi yang 
terpasang, tetapi tidak ada catatan dari masyarakat yang terkena dampak. 

 

 
 

2 Pengungkapan 
inventarisasi dan 
hasil identifikasi  
untuk  
konfirmasi dari 
pihak yang 
berhak 

S PLN umunya mematuhi persyaratan pengungkapan untuk inventarisasi; 
namun, tidak semua inventarisasi sepenuhnya memenuhi persyaratan 
substantif yang ditetapkan dan ada proyek yang mungkin masih belum 
patuh. 

PLN mengungkapkan inventarisasi dan identifikasi pihak-pihak yang berhak 
dan obyek pengadaan tanah bila tersedia. Sebagian besar dokumentasi yang 
ditinjau seperti RPT atau daftar nominatif tidak mengidentifikasi tanggal cut-off, 
atau tanggal penyelesaian kegiatan yang dilakukan selama inventarisasi aset 
yang terkena, Proyek, identifikasi AP, ukuran, penempatan dan peta lokasi. 
Tinjauan menunjukan bahwa AP sering khawatir jika akurasi pengukuran tanah 
and identifikasi batas persil yang tidak tepat. Ketika ada ada keberatan 
terhadap pengukuran awal, PLN melakukan tambahan penilaian melalui TPPT 
untuk memperbaiki inventarisasi dan mengungkap kembali inventarisasi yang 
direvisi. 

Proyek pembangkit listrik cenderung memenuhi persyaratan pengungkapan 
secara tepat waktu. Dalam proyek jalur transmisi, memverifikasi dan 
mengoreksi inventaris membutuhkan waktu yang lebih lama daripada yang 
ditentukan peraturan 14 hari setelah penyelesaian kegiatan pengukuran, 
karena sifat dari proyek yang tersebar. Untuk beberapa proyek, bukti 
pengungkapan inventaris tidak dapat diketemukan. 

Untuk jalur distribusi, pengungkapan dapat juga dilakukan melalui penelusuran 
jalan (transect walk). 

Proyek jalur distribusi biasanya tidak membuat inventarisasi kerugian yang 
terinci. 

Lihat A. 4,5 & 6: Tingkatkan 
kapasitas staf dalam 
pengadaaan lahan dan 
pemukiman kembali sejalan 
dengan rencana induk 
pengembangan kapasitas, 
termasuk pengungkapan hasil 
inventarisasi dan identifikasi ke 
AP. 
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3 

Penilaian 
kompensasi 
oleh penilai 
independen 

 

 S PLN (melalui Badan Pertanahan) melakukan penilaian berbasis pasar 
untuk semua proyek pembangkit listrik dan jalur transmisi. Beberapa 
proyek jalur transmisi dapat mengalami penundaan dalam penyelesaian 
penilaian karena skala proyek dan masalah tata kelola/koordinasi. 
Penaksiran tidak dilakukan untuk jalur distribusi, karena dampak 
dianggap kecil dan berisiko rendah, dan pembelian langsung digunakan 
untuk pengadaan tanah berskala kecil seperti transformers dan gardu 
penghubung. 

Dalam semua proyek pembangkit listrik dan jalur transmisi yang telah ditinjau, 
penilai independen melakukan penilaian kompensasi sesuai dengan standar 
penilaian Indonesia (SPI) dan sesuai dengan harga pasar saat ini. PLN juga 
dapat menawarkan kompensasi yang lebih besar daripada harga pasar untuk 
menyelesaikan pengaduan. Kompensasi juga dapat ditambah menggunakan 
mekanisme Analisis Biaya Manfaat (CBA) untuk mengatasi keluhan. Jika ada 
tidak kesepakatan dengan tariff satuan ditetapkan dalam laporan penilai 
independen, AP juga dapat disarankan untuk pergi ke pengadilan. Pada kasus-
kasus yang ditinjau, tidak ada bukti pengusiran paksa ketika kasus di 
pengadilan masih menunggu keputusan.  

Untuk pembatasan akses tanah ROW dibawah transmisi, nilai kompensasi 
dinilai oleh tim penilai dan dihitung sebesar 15% dari harga pasar untuk tanah 
yang terdampak, untuk harga tanah menara. Sebelum 2013, kompensasi 
untuk pembatasan penggunaan tanah di bawah ROW adalah 10% dari tingkat 
nilai pasar. Di luar Jawa, PLN tidak mempunyai catatan pembayaran 
kompensasi untuk pembatasan penggunaan tanah di ROW jalur transmisi 
sebelum 2012 karena itu termasuk kompensasi pepohonan dalam 
pembayaran kompensasi secara keseluruhan dan tidak menghitungnya 
terpisah, seperti halnya untuk bangunan dan aset lainnya. Peraturan terbaru 
mengharuskan pnggunaan penilai independen untuk menetapkan nilai pasar 
asset yang terdampak dalam ROW transmisi. 

Informasi tentang metode evaluasi dan jangka waktu diberikan kepada pihak 
yang berhak selama konsultasi di tahap perencanaan dan persiapan 
pengadaan tanah. Pihak yang berhak diberitahu lebih lanjut tentang hak 

Lihat A. 4,5 & 6: Tingkatkan 
kapasitas staf dalam pengadaan 
lahan dan pemukiman kembali 
sejalan dengan rencana induk 
pengembangan kapasitas, 
termasuk masalah-masalah 
berikut: 

a) Menyusun matrik induk 
dan matrik bantuan 
pemukiman kembali; 

b) prosedur untuk 
negosiasi penyelesaian 
(Negotiated Settlement) 
dan tanah wakaf 
(Voluntary Land 
Donation); 

c)  kompensasi untuk 
tanaman dan pohon 
dalam proyek jalur 

distribusi, di mana 

biasanya tidak ada 

appraiser formal  
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mereka pada negosiasi atau konsultasi untuk kompensasi di phase 
pelaksanaan pengadaan tanah. 

Dalam proyek jalur transmisi, penilaian oleh penilai independen dapat 
memakan waktu lebih lama, sebab PLN acap kali harus memobilisasi dua 
kantor layanan dua penilai umum yang berbeda: satu untuk menilai menara 
dand lainnya ROW jalur transmisi. 

Dalam hal ini, identifikasi pembatasan penggunaan tanah dan aset yang 
terkena dampak dalam ROW dilakukan setelah tanah pondasi untuk menara 
dibeli dan dibangun. 

Menurut praktik yang ditetapkan, jika proyekt tidak untuk kepentingan publik 
dan diminta oleh masyarakat atau bisnis lokal. penilaian tidak dilakukan untuk 
proyek jalur distribusi yang tidak memiliki hanya berdampak kecil pada tanah 
pribadi. Dalam kasus spt ini masyarakat/bisnis dapat menyumbangkan 
tanahnya untuk pemasangan tiang dan transformer. 

4 Musyawarah 
Konsultasi 
tentang 
kompensasi 

 S PLN umumnya mematuhi dengan persyaratan konsultasi, terutama 
dalam proyek dengan dampak signifikan, seperti pembangkit listrik dan 
jalur transmisi. Negosiasi dan kesepakatan kompensasi dengan catatan 
pengungkapan biasanya dilakukan dalam periode 30 – 60 hari. Namun, 
tidak semua konsultasi effektif, terutama proyek distribusi. Perjanjian 
dengan pemilik tanah untuk mengalokasikan tanah mereka untuk trafo 
distribusi sering dilakukan secara lisan, tanpa ada dokumen tertulis. 

PLN mempromosikan konsultasi yang bermaka dengan masyarakat dan 
pemangku kepentingan yang terkena dampak. Konsultasi bertujuan untuk 
mencapai kesepakatan pada usulan kompensasi. PLN sering melakukan 
tambahan konsultasi jika ada ketidakesepakatan mengenai kompensasi 
dengan masyarakat yang terkena dampak/pihak yang berhak. 

PLN dapat menggunakan Analisis Biaya Manfaat atau pendanaa dari Program 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk menyediakan top-up yang 
diperlukan. Konsultasi mungkin lebih terbatas dalam proyek jalur distribusi 
karena biasanya dilakukan melalui kepala desa untuk menetapkan apakah 
suatu desa terdampak oleh jarak bebas jaringan. Dalam beberapa proyek 
distribusi, AP menjadi sadar adanya proyek hanya ketika kontraktor datang ke 

Lihat A. 4.5 & 6: Tingkatkan 
kapasitas staf dalam bidang 
pemukiman kembali dan 
pengadaan tanah sejalan 
dengan rencana pengembangan 
kapasitas induk, termasuk 
konsultasi yang bermakna dan 
pengungkapan hak kepada para 
AP dalam proyek-proyek jalur 

distribusi.  
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lokasi. Selain itu, PLN mungkin lalai untuk mendapatkan perjanjian tertulis 
mengenai trafo, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Jika tanah sumbangan 
digunakan, PLN tidak selalu memiliki prosedur standar dan dokumentasi untuk 
pengalihan hak penggunaan tanah. 

Selain staf yang ditugaskan PLN, para tokoh masyarakat dalam desa yang 
terkena dampak juga dapat terlibat dalam negotiasi, kompensasi dan kegiatan 
pengadaan tanah. 

5 Penanganan 
Keluhan Tentang 
Kompensasi  

 S Mekanisme keluhan dan kerangka waktu untuk pihak yang berhak untuk 
mendaftar keluhan dalam beberapa proyek tidak jelas, dan pihak yang 
berhak mungkin tidak mengetahui adanya saluran formal untuk 
penanganan keluhan. Beberapa keluhan dapat diselesaikan di tingkat 
panitia pengadaan tanah. Keluhan dapat diajukan kepada pengadilan tata 
usaha negara. 

Tingkat panitia pengadaan tanah biasanya merupakan titik masuk pertama 
untuk keluhan. Namun, tidak semua keluhan dapat diselesaikan pada tingkat 
ini. Seringkali, kasus dibawa ke pengadilan. Untuk semua proyek jalur 
distribusi dinilai, keluhan mengenai kompensasi ditangani oleh Rayon atau 
Area PLN atau UPPK. Jika pengaduan tidak diselesaikan, diajukan ke Wilayah 
untuk penyelesaian.  

PLN berkolaborasi dengan tim lokal dan nasional untuk mempercepat 
pelaksanaan pembangunan untuk memastikan pengadaan tanah dan proyek 
berjalan lancer dan penanganan keluhan dielesaikan secara tepat waktu. 
Untuk proyek dengan dampak yang signifikan, PLN membentuk tim koordinasi 
internal dipimpin oleh General Manager, guna mempercepat penyelesaian 
tanah untuk proyek. 

Lihat A. 4,5&6: Tingkatkan 
kapasitas staf dalam bidang 
pemukiman kembali dan 
pengadaan tanah sejalan 
dengan rencana induk 
pengembangan kapasitas, 
termasuk penerapan Mekanisme 
Keluhan dan penyimpanan 
catatan.   

 

6 Pembayaran 
kompensasi 
atau 
penyampaian 
bentuk 
kompensasi 

 S PLN memberikan kompensasi berdasarkan penilaian taksiran atau 
kompensasi atas perintah pengadilan. Praktik pembayaran kompensasi 
bervariasi sesuai dengan sifat proyek, kebutuhan pengadaan tanah, dan 
jenis dari dampak yang sebenarnya. Kompensasi yang ditawarkan oleh 
PLN biasanya diterima oleh pihak yang berhak dalam proyek pembangkit 
listrik dan transmisi; namun, AP tidak menerima kompensasi tunai untuk 

Lihat A. 4,5 & 6: Tingkatkan 
kapasitas staf dalam 
pengadaaan lahan dan 
pemukiman kembali sejalan 
dengan rencana induk 
pengembangan kapasitas, 
termasuk konsultasi untuk 
menginformasikan orang-orang 
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bidang kecil tanah yang dialokasikan untuk tiang listrik dan tidak ada perjanjian 
tertulis yang diproses antara AP dan PLN. 

PLN memberikan kompensasi tunai untuk semua proyek produksi energi 
ketika tanah yang dimiliki atau dikuasai (digunakan) pribadi diperlukan untuk 
pembangkit listrik. Dalam hal proyek produksi, sebelum pengadaan tanah, PLN 
mengadakan negosiasi dengan APs/EP yang teridentifikasi mengenai tingkat 
kompensasi (jumlah) yang biasanya ditetapkan oleh penilai independen yang 
dikerahkan untuk setiap proyek tertentu. 

Kompensasi tunai diberikan kepada AP/EP yang memiliki/menggunakan tanah 
dalam ROW. Jumlah kompensasi ditetapkan sebesar 15% dari nilai pasar saat 
ini Asset yang terdampak dievaluasi oleh penilai independen yang dikerahkan 
oleh PLN. 

Praktik PLN dalam mengadakan tanah untuk Distribusi & Jalur Transmisi 
mencerminkan dua kondisi yang berbeda: 

a. Sumbangan tanah sukarela dalam hal ini ketika jalur distribusi dipasang 
mengikuti permintaan masyarakat. Kepala desa mengajukan surat 
pernyataan atas nama kelompok masyarakat (termasuk masyarakat yang 
terdampak) ditanda-tangani oleh perwakilan masyarakat, dengan 
komitmen tertulis untuk menanggung biaya, kerusakan, atau dampak lain 
yang timbul karena proyek, tanpa kompensasi apapun. Dalam hal ini, tidak 
ada kompensasi diberikan kepada AP. Selain itu, validitas perjanjian 
tersebut diperkuat oleh AP diajukan kepada MoMs untuk mengkonfirmasi 
Kesedian AP secara sukarela untuk menyumbangkan tanah kepada PLN. 

b. Kompensasi tunai aset yang terkena dampak (tanaman dan pohon keras 
yang berdiri dalam ROW) dibayarkan kepada AP ketika PLN melakukan 
proyek yang terjadwal untuk distribusi dan jalur Transmisi, dan tidak ada 
permintaan yang dilakukan atas nama penduduk lokal.  negosiasi terutama 
terkait dengan kompensasi atas kehilangan pendapatan dan aset 
(tanaman, pohon dipangkas dan menunggu pembatasan hak guna tanah). 
Namun, tanah yang diperlukan untuk kedudukan tiang listrik (0.20 m X 0.20 
m) dan bagian tanah yang sedikit lebih besar (sekitar 1.50 m X 1.50 m) 
untuk menempatkan trafo distribusi diperoleh biasanya tanpa kompensasi 
tunai. 
  

yang terkena dampak proyek 
tentang jenis dan metode 
kompensasi dan koordinasi 
dengan instansi terkait untuk 
memastikan pemberian 
kompensasi secara pantas dan 
tepat waktu , termasuk proses 
mendapatkan persetujuan 
tertulis dengan orang-orang 
yang terkena dampak. 

 
 



               
        53 
 

 

No 
Komponen  

Subkomponen 

Nilai 
Peringkat:4 

K/S/L 
Temuan Penilaian  Rekomendasi  

APs tidak menerima kompensasi untuk sebagian porsi kecil dari tanah yang 
dipakai untuk dudukan tiang listrik. Didaerah pemukiman, PLN berupaya 
menempatkan tiang listrik dan menara di luar batas dari milik pribadi. Lokasi 
untuk tiang listrik dan menara di lapangan digunakan untuk tanaman pertanian 
dan tanaman keras di daerah kehutanan dipilih dalam koordinasi dengan 
pemilik/atau pengguna tanah untuk minimalkan dampak proyek.  

Tidak ada perjanjian tertulis yang diproses antara AP dan PLN dan perjanjian 
lisan AP/EP sudah cukup bagi PLN memperoleh tanah untuk tiang listrik dan 
menara dan izin kontraktor untuk membersihkan atau memangkas tanaman 
keras dan mempersiapkan lokasi untuk tiang listrik dan menara. 

Penilaian proyek mengungkapkan bahwa rangkaian negosiasi antara PLN dan 
APs tidak selalu berhasil, dan AP dapat mengajukan permohon ke pengadilan. 
Sebab itu, PLN memutuskan untuk menaruh deposit di pengadilan dalam 
kasus-kasus sbb: 

a) Ada perselisihan yang belum diselesaikan antara AP mengklaim 
kepemilikan atas persil tanah/aset; 

b) Kompensasi yang diminta jauh lebih tinggi daripada valuasi yang 
dihasilkan oleh penilai independen, dan negosiasi lebih lanjut gagal (AP 
tersebut selanjutnya disarankan untuk maju ke pengadilan); 

c) PLN tidak dapat menemukan pemilik persil. 
 

Kompensasi yang ditawarkan oleh PLN biasanya diterima oleh pihak yang 
berhak dalam proyek pembangkit listrik dan transmisi. Pembayaran biasanya 
ditransfer ke individu rekening bank AP. Dalam hal ketika AP tidak memiliki 
rekening, PLN akan memfasilitasi pembukaan rekening bagi AP untuk tujuan 
pembayaran kompensasi.  

B.4 Penyampaian Hasil dan Pemantauan Pengadaan Tanah 

1 Penyerahan 
Tanah yang di 
dapat 

 S PLN biasanya memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan proses 
pengadaan tanah sebelum pembangunan. Dalam pengadaan sebagian 
tanah, PLN dapat membantu AP memperbarui surat kepemilikan untuk 
bagian tanah yang tersisa. 

Tidak ada rekomendasi.  
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PLN umumnya menyelesaikan pengadaan tanah untuk proyek pembangkit 
listrik dan transmisi dan membayar penuh kompensasi dalam bentuk tunai dan 
dalam bentuk tanah sebelum konstruksi pembangunan dimulai. Dalam hal 
pengadaan tanah sebagian, PLN memberikan bantuan tambahan dalam 
memperbarui kepemilikan tanah untuk sisa tanah dan asset yang dmiliki. 
Namun, pembaruan sertifikat tanah sering membutuhkan waktu sangat lama. 
Biaya pembaruan kepemilikan telah dimasukkan dalam kompensasi oleh 
penilai. 
 
Untuk semua proyek jalur distribusi yang dikaji, PLN menegosiasikan 
perjanjian hanya untuk memperoleh hak guna, tetapi bukan hal kepemilikan, 
atas petak kecil (0.2 meter persegi) untuk pemasangan tiang listrik. 

 

C Keluaran: Kualitas dari Dokumen RPT 

1 Kualitas 
dokumen RPT 
dan terkait 
dengan 
dokumen lain 
perencanaan 
pemukiman 
kembali secara 
tidak sukarela32 

 L Meskipun PLN mematuhi ketentuan hukum dalam menyiapkan RPT, 
kualitas penilaian dampak sosial dan kualitas dokumen perencanaan 
upaya perlindungan sangat bervariasi tergantung pada sumber 
pendanaan, skala dampak proyek, kapasitas UIP, dan kualifikasi 
kontraktor studi kelayakan. 

Untuk proyek RPT yang dibiaya oleh PLN (pembangkit listrik dan transmisi) 
mengacu isi RPT yang ditetap dalam undang-undang dan peraturan 
pengadaan tanah. Isinya biasanya mencakup tujuan dan rencana proyek, 
kesesuaian dengan rencana tata ruang daerah, deskripsi tanah yang akan 
diperoleh (area, penggunaan tanah, statushukum), dalam beberapa proyek, 
deskripsi umum profil sosio-ekonomi dari masyarakat di daerah proyek juga 
dapat dimasukkan, mirip dengan perkiraan nilai tanah (tidak semua RPT),dan 
rencana anggaran. RPT umumnya kurang skrining dan penilaian yang detil 
tentang dampak sosial yang lebih luas dari proyek. RPT dibawah CSS PLN 
berfungsi sebagai dokumen awal, sementara elaborasi lebih lanjut untuk data 
di dalam RPT dilakukan pada fase persiapan dan pelaksanaan pengadaan 
tanah. Data mengenai masyarakat/rumah tangga yang terkena dampak (pihak 
yang berhak) dan profil terbatas dari AP/AH dikumpulkan oleh tim persiapan 

Lihat A. 4.5 & 6: 
Mengembangkan kapasitas 
dalam pengadaan lahan dan 
pemukiman kembali sejalan 
dengan rencana induk 
pengembangan kapasitas, untuk 
mencapai peningkatan kualitas 
dokumen pengadaan lahan dan 
dokumentasi terkait. 

Pastikan Divisi PPT melakukan 
tinjauan rencana pengadaan 
lahan untuk proyek dengan 
dampak yang signifikan. 

 
 

                                                           
32 Dokumen RPT harus memiliki sasaran dan tujuan rencana pengemangan; konsistensi dengan perencanaan tata ruang wilayah dan rencana pengembangan 

nasional/daerah; lokasi tanah; ukuran tanah yang diperlukan; deskripsi umum status tanah; perkiraan periode pelaksanaan pengadaan tanah dan pembangunan; 
perkiraan nilai tanah; dan rencana anggaran 



               
        55 
 

 

No 
Komponen  

Subkomponen 

Nilai 
Peringkat:4 

K/S/L 
Temuan Penilaian  Rekomendasi  

pengadaan tanah dan diselesaikan lebih lanjut oleh tim pelaksanaan 
pengadaan tanah (TPPT). 

Rencana konsultasi dan pengungkapan, mekanisme penanganan keluhan, 
pengaturan Institusional tidak termasuk dalam RPT. Namun, komponen-
komponen ini jelas dimasukkan dalam peraturan dan pedoman untuk 
pengadaan tanah dan dilaksanakan dalam proses pengadaan tanah.  PLN 
mengumpulkan komponen ini sebagai instrumen terpisah yang kemudian 
melengkapi dokumen awal RPT. 

Namun, praktik dokumentasi dan penyimpanan catatan tidak selalu baik (kuat) 
dan seringkali dokumen-dokumen penting yang terkait upayaperlindungan 
pemukiman kembali tidak secara sukarela seperti inventarisasi final kerugian, 
laporan penilaian, penerapan GRM, konsultasi catatan dan laporan 
pemantauan pengadaan tanah tidak dapat diakses. 

Dokumen perlindungan yang terkait dengan pengadaan tanah tidak secara 
rutin menilai perbandingan proporsional dampak proyek pada kelompok rentan 
dan pada perempuan. Biasanya tidak ada penilaian masalah warisan sosio-
budaya, profil mata pencaharian dan sumber utama pendapatan dari semua 
AP. Selain itu, tidak ada sistem penilaian internal di PLN (di divisi PPT atau 
dalam UIP) untuk memastikan konsistensi kualitas dokumen upaya 
perlindungan, kecuali untuk proyek pembangkit listrik yang melibatkan 
pengadaan tanah yang signifikan. 

Dokumen perencanaan upaya perlindungan untuk proyek-proyek yang dibiayai 
oleh lembaga pembiayaan multilateral umumnya komprehensif dan mencakup 
informasi tentang lingkup dampak pemukiman kembali, rencana konsultasi dan 
pengungkapan, identifikasi dan profil sosio-ekonomi rumah 
tangga/masyarakat yang terkena dampak, inventarisasi kerugian, identifikasi 
dan perhatian terhadap kelompok rentan, pemulihan mata pencaharian, 
pengaturan institusional, anggaran, jadwal kegiatan pemukiman kembali, dan 
pemantauan.  

D.  Hasil Proyek: Tercapainya Tujuan Kerangka Hukum 
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1 

Standar hidup 
dari masyarakat 
yang terkena 
dampak 

S 
Sistem pemantauan PLN untuk pengadaan tanah berfokus terutama pada 
Persyaratan prosedural untuk pengadaan tanah dan penanganan 
keluhan. Untuk proyek yang dibiayai secara penuh oleh PLN, tidak ada 
pemantauan dampak pengadaan tanah atas standar hidup pihak-pihak 
yang berhak, terutama kompensasi kelompok-kelompok rentan. 

PLN memberi kompensasi berdasarkan penaksiran penilai independen yang 
menerapkan prinsip kompensasi yang adil dengan tingkat premi (lebih tinggi 
dari tingkat pasar). Jika pihak yang berhak masih tidak setuju dengan hitungan 
hasil perolehan penilai independen, PLN dapat menggunakan analisis biaya 
dan manfaat untuk memperoleh tingkat kompensasi yang lebih tinggi seperti 
yang diharapkan pihak yang berhak. 

Selain kompensasi, PLN menyediakan program pemberdayaan ekonomi dan 
sosial kepada masyarakat yang terkena dampak (termasuk kelompok rentan 
dan masyarakat) di sekitar daerah program CSR PLN sebagai bagian dari 
manfaat proyek. Namun, CSR menjadikan masyarakat sebagai target secara 
keseluruhan dan tidak menyediakan pemberian Kompensasi tunai. Program 
CSR terintegrasi dalam desain proyek dan dilaksanaan sebelum pengadaan 
tanah untuk proyek pembangkit listrik; untuk jalur transmisi, programs 
dilaksanakan berbasis permintaan. 

PLN melakukan pemantauan dampak dan hasil pengadaan tanah untuk 
proyek dibiayai oleh lembaga pembiayaan multilateral. Namun, tidak ada 
pemantauan yang dilakukan untuk proyek yang dibiayai oleh PLN. Bila 
pemantauan dilakukan hanya untuk mengetahui kemajuan pengadaan tanah 
dan jika ada keluhan diajukan oleh warga. Oleh karena itu, tidak ada catatan 
untuk menunjukkan apakah masyarakat yang terkena dampak memiliki 
standar hidup yang lebih baik atau tidak. 

Untuk semua proyek yang dinilai – pembangkit listrik, transmisi, dan jalur 
distribusi – tidak ada pemantauan yang dilakukan untuk menilai standard hidup 
orang yang terkena dampak setelah kompensasi diberikan. 

Lihat A. 4,5 & 6: 
Mengembangkan kapasitas staf 
dalam pengadaan lahan dan 
pemukiman kembali sejalan 
dengan rencana induk 
pengembangan kapasitas, 
termasuk masalah-masalah 

berikut:  

a) pemantauan dan 
evaluasi standar hidup 
AP setelah selesainya 
pemukiman kembali; 

b) pemantauan aktivitas-
aktivitas pemukiman 
kembali pihak ketiga 
eksternal; 

c) bantuan selama masa 
transisi; dan 

d) langkah-langkah 
pemulihan pendapatan 
dan mata pencaharian. 

Lihat A.3 untuk standar 
anggaran. 
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2 Keluhan 
tentang 
kompensasi 
yang diajukan 
oleh pihak-
pihak yang 
berhak 

 S PLN umumnya menyelesaikan keluhan terkait dengan kompensasi pada 
tingkat Proyek; namun, tidak ada sistem pelaporan GRM yang 
komprehensif. Catatan mengenai keluhan disimpan sementara kasusnya 
sedang diselesaikan, tetapi sistem tidak menyimpan dan 
mempertahankan catatan keluhan setelah diselesaikan. Informasi yang 
jelas dan dapat dijangkau mengenai adanya suatu mekanisme GRM pada 
proyek tertentu tidak selalu tersedia. 

Dalam proyek pembangkit listrik dan jalur transmisi, keluhan terkait dengan 
kompensasi biasanya diselesaikan di tingkat proyek, baik oleh TPPT maupun 
TPT PLN. Untuk pengadaan tanah berskala kecil, PLN melakukan beberapa 
konsultasi untuk menangani keluhan mengenai harga kompensasi yang 
ditawarkan oleh PLN. PLN juga bisa melengkapi kompensasi dengan program 
ekonomi dan sosial untuk mengatasi permasalahan pada tingkat masyarakat. 

Untuk jalur distribusi, keluhan sebagian besar terkait dengan lokasi tiang di 
halaman depan rumah dan AP dapat meminta PLN untuk memindahkan tiang 
tersebut. 

PLN memiliki sistem call center untuk pengaduan dan menetapkan mekanisme 
penanganan keluhan tingkat proyek. Untuk proyek jalur distribusi menilai, call 
center123 digunakan untuk menyelesaikan keluhan. 

Mekanisme keluhan PLN untuk proyek pembangkit listrik cukup ketat. Unit 
Komunikasi Korporat juga terlibat dalam menangani segala keluhan dan 
kekhawaitran masyarakat yang terkena dampak.  

Satu kelemahan dari GRM PLN tingkat proyek adalah tidak ada sistem untuk 
menyimpan catatan setelah masalahnya diselesaikan. Mulai tahun 2017, 
segera setelah keluhan diselesaikan, PLN tidak menyimpan catatan tentang 
hal itu. 

Lihat A. 4,5 & 6: 
Mengembangkan kapsitasas staf 
dalam pengadaan lahan dan 
pemukiman kembali sejalan 
dengan rencana induk 
pengembangan kapasitas, 
termasuk implementasi 

penanganan keluhan GRM. 
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3 Penyelesaian 
pengadaan 
tanah tepat 
waktu  

S PLN dapat mengalami keterlambatan dalam pengadaan tanah di proyek 
dengan dampak signifikan akibat pengadaan tanah dan pemukiman 
kembali. PLN selanjutnya berkolaborasi dengan pemangku kepentingan 
dan AP untuk mempercepat penyelesaian masalah-masalah tersebut. 

Pengadaan tanah untuk gardu induk transmisi skala kecil biasanya dilakukan 
secara tepat waktu dan sesuai dengan yang direncanakan oleh tim proyek 
PLN. Proyek dengan signifikan dampak dapat mengalami lebih banyak 
tantangan karena rumitnya masalah dan mungkin ada penundaan dalam 
pelaksanaan pemukiman kembali secara tidak sukarela. 

Untuk menyelesaikan masalah tanah, PLN berkolaborasi dan berkoordinasi 
dengan berbagai Instansi termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan dan lini Kementerian lainnya, pemerintah daerah, KATR/BPN, 
MAPPI, dan dewan adat33. 

 

Kompensasi dibayar langsung atau disetor ke pengadilan sebelum tanah 
diserahkan ke PLN. 
 

Lihat A. 4.5 & 6: 
Mengembangkan kapasitas staf 
dalam pengadaan lahan dan 
pemukiman kembali sejalan 
dengan rencana induk 
pengembangan kapasitas, 
termasuk mengelola koordinasi 
dan kolaborasi dengan lembaga 
dan pemangku kepentingan 
untuk mencapai penyelesaian 
pembebasan lahan tepat waktu 
untuk proyek dengan dampak 
yang signifikan. 

  
 

E Pemantauan dan Perhatian Terhadap Kelompok yang Rentan dan Masalah Gender 

 

                                                           
33 Koordinasi dan kolaborasi termasuk (i) dengan pemerintah daerah, kantor pertanahan daerah, dan instansi lingkungan dan kehutanan untuk mengambil aksi yang 

disepakati untuk menyelesaikan masalah pengadaan tanah di kawasan hutans; komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (KPPIP), kantor wakil presiden 
memfasilitasi percepatan proyek infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi (Kemenko Ekon) memiliki peran untuk memfasilitasi koordinasi antara 
kementerian lini pembangunan infrastruktur termasuk pengadaan tanah; (iii) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyelsaikan masalah tanah adat 
(tumpang tindih sertifikat tanah dengan tanah adat ); (iv) kementerian terkait di tingkat nasional: ESDM, KATR/BPN, MEOF, Kemendagri, MAPPI; tim pengawal dan 
pengaman pemerintah dan pembangunan pusat/daerah (TP4P dan TP4D) untuk melaksanakan peraturan ESDM tentang pengadaan tanah di kawasan hutan; (v) 
Kemenko Ekon, KATR/BPN, dan pemerintah propinsi untuk menyelesaikan masalah tata ruang; kolaborasi erat dengan KATR/BPN daerah (badan pertanahan) untuk 
pelaksanaan pengadaan tanah; (vi) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di tingak nasional dan daerah untuk perizinan terkait dengan pengadaan tanah 
(penentuan lokasi proyek, izin kehutanan, rencana tata ruang wilayah, iin lingkungan); (vii) dengan dewan adat dan pimpinan. Evaluasi Pengadaan Tanah oleh Divisi 
PPT, 1966 dan 1997 
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E.1 Ruang lingkup 
pengawasan, 
prosedur dan 
pengungkapan 

  S Pemantauan proses pengadaan tanah berkisar di sekitar masalah 
persyaratan prosedural terkait kinerja tepat waktu sesuai langkah-
langkah prosedural utama. PLN berbagi tanggung jawab untuk 
memantau proses pengadaan tanah dengan rekan-rekan lainnya, 
khususnya instansi pemerintah daerah dan BPN. Tidak ada pemantauan 
dampak pengadaan tanah terhadap standar hidup masyarakat yang 
terkena dampak, terutama kelompok rentan, termasuk rumah tangga 
miskin dan perempuan. PLN tidak melakukan praktik pengungkapan 
laporan pemantauan terkait dengan pengadaan tanah dan proses 
pemukiman kembali tidak secara sukarela di situs webnya. 

Pemantauan pengadaan tanah dan hasil pemukiman kembali tidak secara 
sukarela dilakukan selama proses pengadaan tanah oleh instansi yang 
bertanggung jawab untuk setiap tahap pengadaan tanah. Pemantauan 
mencakup kemajuan pekerjaan dan penanganan keluhan, bila ada. 

Pemantauan pada tahap persiapan pengadaan tanah dilakukan oleh tim 
persiapan pengadaan tanah dipimpin oleh pemerintah daerah, sementara 
monitoring pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan oleh TPPT 
dipimpin oleh KATR/BPN daerah. Laporan pemantauan yang komprehensif 
untuk proses pengadaan tanah sejak pada perencanaan sampai tahap 
pelaksanaan disiapkan oleh TPPT dan diserahkan kepada PLN (UIP) pada 
saat penyerahan tanah yang didapat. Untuk Pengadaan tanah yang ditangani 
oleh TPT PLN, monitoring atas kemajuan pengadaan tanah ditangani secara 
penuh oleh PLN. 

Divisi PPT telah membuat aplikasi internal online (Aplikasi Pintar)34 yang 
memungkinkan staf PLN untuk memantau perkembangan dan masalah 
pengadaan tanah untuk semua proyek PLN35. Masukan untuk setiap proyek 
adalah tanggung jawab masing-masing UPP untuk proyek tersebut. Tidak ada 
pemantauan dampak pengadaan tanah pada AP. Untuk semua pembangkit 

Lihat A. 4,5 & 6: Membangun 
kapasitas staf dalam pengadaan 
tanah dan pemukiman kembali 
sejalan dengan rencana induk 
pengembangan kapasitas, 
termasuk pengaturan 
pemantauan selama pengadaan 
lahan dan pemukiman kembali 
tidak secara sukarela, dan 
kegiatan pemulihan mata 
pencaharian. 

 

Lihat A.3 untuk langkah-langkah 
anggaran. 

 
 

                                                           
34 Aplikasi Pintar: Perijinan dan Antar Kelembagaan/Units 
35Pada tahun tahun sebelumnya, untuk proyek-proyek infrastruktur energi  berskala besar, unit ini harus melapor perkembangannya kepada Unit Kerja Presiden Bidang 

Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan  ( UKP4). sejak penutupan UKP4 pada tahun 2014, laporan disiapkan untuk diserahkan kepada Kementerian 
Koordinator Bidang Pereknomian 
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listrik, transmisi, dan proyek jalur distribusi yang dinilai, tidak ada laporan 
pemantauan yang disiapkan dan secara umum kekurangan perhatian 
kelompok yang rentan dan msalah gender kurang mendapat perhatian. 

Pengungkapan biasanya dilakukan oleh tim persiapan pengadaan tanah di 
tahap persiapan pengadaan tanah (untuk pengadaan tanah lebih dari lima ha, 
mengikuti prosedur undang undang) dan pada tahap pengadaan tanah untuk 
pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pihak-pihak yang berhak dan obyek 
pengadaan tanah. Untuk ketiga jenis proyek yang dinilai, isi RPT diungkapkan 
kepada pihak-pihak yang berhak, tetapi untuk proyek yang dibiayai oleh PLN, 
laporan pemantauan tidak diungkapkan kepada pihak-pihak yang berhak. 

2 Perhatian 
khusus pada 
kelompok miskin 
dan kelompok 
rentan lainnya 
serta program 
pemulihan mata 
pencaharian 

 L PLN tidak memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk 
perempuan, ataupun pada program pemulihan mata pencaharian bagi 
masyarakat rentan yang terdampak, karena tidak ada ketentuan dasar  
hukum untuk melakukannya. Namun, PLN mendukung pelaksanaan 
program pembangunan sosial dan masyarakat di daerah proyek. 
Program-program semacam itu tidak ditargetkan secara khusus pada 
masyarakat yang terdampak dari pemukiman kembali tidak secara 
sukarela dalam proyek. 

Tidak ada perhatian khusus pada kelompok rentan termasuk perempuan, atau 
untuk program pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat yang rentan. 
Dalam praktiknya, program pemulihan mata pencaharian/pendapatan dan 
program sosial biasanya dilaksanakan atas permintaan masyarakat atau 
warga yang terdampak. 

Program ini dilaksanakan oleh unit PLN (UIP didukung oleh UPP atau Wilayah 
didukung oleh Area) menggunakan dana dari Program CSR secara ad hoc36. 
Perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dari tahap awal perencanaan 
proyek adalah terbatas dan tidak sistematis. Di semua proyek pembangkit 

Lihat A. 4.5 & 6: Membina 
kapasitas staf dalam pengadaan 
lahan dan pemukiman kembali 
sejalan dengan rencana induk 
pengembangan kapasitas, 
termasuk perhatian khusus 
kepada kelompok-kelompok 
rentan. 

Lihat A.3 untuk langkah-langkah 

anggaran. 

 
 

                                                           
36 Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) oleh PLN adalah dalam bentuk kegiatan dengan pemangku kepentingan sebagaiman diamanatkan oleh UU 

No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74, dan Peraturan Pemerintah No. 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Perseroan 
Terbatas. CSR adalah bentuk komitmen untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, lingkungan, dan sumber daya manusia. Sebagai badan usaha milik 
negara, PLN memiliki kewajiban moral untuk memberikan kontribusi terbaik bagi rakyat Indonesia pada umumnya, dan para pemangku kepentingan. Selain itu, 
sebagai badan usaha milik negara, PLN wajib melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam pelaksanaanya, kegiatan PKBL mengacu kepada 
Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan 
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listrik dan transmisi, permasalahan kelompok rentan yang dinilai, ditangani 
selama tahap pelaksanaan atau pada waktu pengawasan lapangan. 
 

Program CSR PLN seharusnya untuk mengatasi masalah sosial yang 
disebabkan oleh proyek PLN dan tidak dirancang khusus untuk mendukung 
kelompok rentan. PLN juga mempunyai sistem analisis biaya dan manfaat 
untuk menghitung kompensasi kepada masyarakat yang terdampak, termasuk 
kelompok rentan.  

3 Pertimbangan 
Gender  

L PLN tidak memiliki kegiatan pengarusutamaan gender yang dikaitkan 
dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali tidak secara  sukarela. 
Ketentuan untuk studi kelayakan dalam menyiapkan dokumen RPT tidak 
secara spesifik menyatakan mengenai analisis gender. Kebanyakan 
proyek menunjukkan hanya ada sedikit analisis gender dalam dokumen 
perencanaan pemukiman kembali dan selama pelaksanaan proyek, 
partisipasi perempuan pada forum konsultasi masih rendah. 
 
PLN tidak memiliki staff khusus untuk menangani masalah gender di PLN 
dan di proyek nya. Persyaratan studi kelayakan untuk persiapan dokumen 
RPT tidak secara eksplisit memuat analisis gender. Dalam praktiknya, proyek 
menunjukkan keterbatasan dalam melakukan analisis gender dalam 
dokumen perencanaan pemukiman kembali. Undangan untuk hadir pada 
konsultasi publik secara umum ditujukan bagi kepala rumah tangga yang 
kebanyakan laki-laki dan pemilik tanah/asset. Oleh karena itu konsultasi 
mengenai pengadaan tanah sebagian besar dihadiri oleh kaum lelaki.  
Perempuan yang hadir biasanya memang merupakan kepala rumah tangga. 
Untuk konsultasi mengenai pembayaran kompensasi, sering disyaratkan agar 
dihadiri oleh suami dan istri dan partisipasi perempuan pada saat 
pembayaran kompensasi cukup tinggi.  

Lihat A. 4.5 & 6: 
Mengembangkan kapasitas staf 
dalam pengadaan lahan dan 
pemukiman kembali sejalan 
dengan rencana induk 
pengembangan kapasitas, 
termasuk permasalahan 
pengarusutamaan gender dalam 
proyek-proyek. 

 

 
 

   Pengarusutamaan gender yang dikaitkan dengan pengadaan 

tanah/pemukiman kembali tidak secara sukarela di beberapa proyek PLN 

memang ada namun dilaksanakan secara acak. 
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LAMPIRAN 2 
 

PROSEDUR PERUSAHAN LISTRIK NEGARA (PLN) UNTUK PENGADAAN 
TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI TiDAK SECARA SUKARELA.  

 
I. Pendahuluan  
 
1. Peraturan Dewan Direksi PLN No. 0344.P/DIR/2016 mengenai Pembebasan Tanah 
yang dilaksanakan oleh PLN mencantumkan bahwa pembebasan tanah yang luasnya lebih 
dari lima hektar yang akan digunakan untuk pengembangan sarana pengadaan listrik untuk 
kepentingan umum harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur persyaratan seperti yang 
diatur dalam UU No 2/2012.  Untuk tanah yang luasnya lima hektar atau lebih kecil, maka 
prosedur pelaksanaannya harus mengikuti Peraturan Dewan Direksi PLN No. 344/2016.  
Sedangkan pembebasan tanah untuk tujuan lainnya seperti misalnya untuk kantor PLN, yang 
bukan untuk kepentingan umum, juga diatur oleh Peraturan Dewan Direksi PLN No 344/2016.  
Peraturan ini memberi kuasa kepada PLN untuk membentuk Tim Pembebasan Tanah (TPT) 
yang akan bertugas melaksanakan proses pembebasan tanah yang bersangkutan.  UU No. 
2/2012 menyerahkan tanggung jawab kepada beberapa instansi untuk melaksanakan proses 
pembebasan tanah.  Dalam UU No. 2/2012 ini, instansi yang memerlukan tanah, bertanggung 
jawab pada tahap perencanaan pembebasan tanah, pemerintah daerah bertanggung jawab 
mempersiapkan tanah yang akan dibebaskan, dan Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang/Badan Pertanahan Nasional  (KATR/BPN) bertanggung jawab dalam melaksanakan 
pembebasannya dan menyerahkannya kepada instansi yang membutuhkan tanah tersebut.     
 
2. Peraturan Dewan Direksi PLN No. 0344.P/DIR/2016 secara parsial menggantikan 
Peraturan Dewan Direksi No. 0289K/DIR/2013 mengenai Pembebasan Tanah untuk 
Penyediaan Pengembangan Tenaga Listrik, Biaya Operasional Pembebasan Tanah dan 
Kompensasi Pembebasan Tanah dalam lingkup PLN.  Peraturan Dewan Direksi No 344/2016 
mengatur bahwa pembebasan tanah untuk proyek pemerintah harus mengikuti prosedur yang 
ditetapkan dalam UU No. 2/2012; sedangkan untuk yang bukan proyek pemerintah akan 
mengikuti tata cara yang diatur dalam PDD PLN No. 289/2013.   

 
3. Peraturan Dewan Direksi (PDD) PLN diterbitkan sejalan dengan undang-undang dan 
peraturan yang berlaku mengenai pembebasan tanah dan pemukiman kembali, termasuk UU 
No.2/2012 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, undang-undang dan peraturan-
peraturan sektoral37.  
 
4. Pembebasan atas tanah seluas atau lebih kecil dari 5 hektare dapat dilakukan secara 
tidak sukarela.  PDD No. 344/2016 mengatur bahwa apabila negosiasi atas kompensasi tidak 
mencapai titik temu, maka PLN dapat membuat perjanjian untuk membuka rekening bersama 
(rekening escrow) dengan kantor pengadilan setempat untuk menampung jumlah kompensasi 
yang akan dibayarkan oleh PLN atas tanah yang bersangkutan.   

 

                                                           
37 Termasuk UU No. 30/2009 mengenai Ketenagalistrikan; Permen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. 

38/2013 mengenai Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan Tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas Saluran 
Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, Peraturan Kementerian dan Sumber Daya Mineral 
No. 18/2015 mengenai Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara 
Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik, Perpres  
No. 4/2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; Perpres No 14, 2017  tentang 
Perubahan Atas Perpres No. 4/2016, Permen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. 33/2016 mengenai 
Penyelesaian Teknis Terhadap Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Dikuasai Masyarakat pada Kawasan Hutan 
dalam rangka Percepatan Pembangunan Insfrastruktur Ketenagalistrikan; PerPres No 56/2017 mengenai Penanganan 
Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional -  dimana 
peraturan ini mengatur penanganan dampak sosial terhadap masyarakat yang menguasai, menggunakan dan 
menempati tanah negara.   
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II.  Pembebasan Tanah dan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela dengan 
menggunakan Prosedur UU Pengadaan Tanah.   
 
5. UU No. 2/2012 menetapkan adanya 4 tahap yang harus dilalui dalam melakukan 
pembebasan tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum, yaitu perencanaan, 
persiapan, pelaksanaan dan penyerahan atas tanah yang telah dibebaskan.   
 

Gambar 1. Diagram Alur: Prosedur Pengadaan Tanah  
 
 

 
 
A. Tahap Perencanaan. 

6. Instansi yang bertanggungjawab. Instansi yang bertanggungjawab dalam tahap 
perencanaan adalah PLN. Sebagai instansi yang membutuhkan tanah, maka PLN 
bertanggungjawab untuk menyiapkan studi kelayakan dan Rencana Pengadaan Tanah (RPT). 
PLN harus mengajukan RPT kepada gubernur propinsi terkait untuk penetapan lokasi. 
 
7. Penapisan (Screening) dan Studi Kelayakan. Di PLN, persiapan studi kelayakan awal 
merupakan tanggung jawab dari Divisi Perencanaan (Corporate Planning Division). Lihat 
diagram PLN pada Lampiran 2.  Proyek-proyek yang diajukan harus sejalan dengan 
Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik oleh PLN – RUPTL, perencanaan tata ruang regional 
(regional spatial planning), dan rencana pembangunan regional dan nasional.  Apabila 
proyek yang diajukan tidak sejalan dengan perencanaan tata ruang regional, maka dapat 
menyebabkan terjadinya keterlambatan ataupun ditemukannya kendala dalam mencapai 
target yang telah disiapkan oleh Pemerintah untuk pengembangan ketenaga listrikan di 
Indonesia.  Peraturan Presiden No. 4/2016 mengenai Percepatan Pelaksanaan Proyek 
Strategis Nasional, yang kemudian diperbaiki pada Peraturan Presiden No. 58/2017 
menjelaskan bahwa apabila RUPTL tidak konsisten dengan perencanaan tata ruang wilayah, 
maka koordinasi di antara para pemangku kepentingan harus diperkuat untuk memecahkan 
masalah ini sehingga tidak lagi menjadi kendala bagi pembangunan infrastruktur untuk 
proyek strategis nasional dalam penyediaan tenaga listrik.   

 
8. PLN harus menyiapkan studi kelayakan untuk semua proyeknya yang melibatkan 
kegiatan pengadaan tanah, berapapun luas tanah yang diperlukan.  Studi kelayakan harus 
mencakup: (i) survei sosial ekonomi lengkap; (ii) kelayakan lokasi; (iii) analisis biaya dan manfaat 

• PT PLN UIP prepared Feasibiility 
Study and Land Acquisition / 
Development Planning Document 

• Land Acqusition/Development 
Planing Document Submitted to 
Governor

I. Planning 

• Notification / Disclosure of Land 
Acquisition / Development Plan 

• Early inventory and Verification of 
APs and Assets

• Public Consultaiton

• Compliant Handling 

• Project Location Determination 

II. Preparation 

• Formation of Land Acquisition 
Implementation  Team (LAIT)

• Final Inventory and identification of  
land acquiistion objects (affected 
assets and economic loss)  and 
entitled parties

• Disclosure of entirled parties and 
Asset Affected/losses

• Valuation of compensation by 
indepdent appariser

• Negotiation for determining 
compensation forms and value

• Complaint Handling 

• Compensation Payment

• Land Acquistion objects relleased 

• Land Ownerrship Rights Transferred

• Land Ownership rights registration 
and documentation

III. Implementation 

• Handover of acquired land  to PLN 
(Agency needing land)

• Monitoring and Evaluation

IV. Delivery of 
Result 
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proyek terhadap daerah dan masyarakat setempat; (iv) perkiraan nilai tanah; (v) dampak sosial 
dan lingkungan yang mungkin timbul yang disebabkan  oleh akuisisi tanah dan konstruksi; dan 
(vi) studi lain yang dianggap perlu untuk mempersiapkan RPT. Apabila Unit Induk Pembangunan 
(UIP – unit konstruksi wilayah PLN ) atau Unit Pelaksana Proyek (UPP) mengidentifikasi dan 
mengkonfirmasi diperlukannya sumber mata pencahariaan dan/atau program-program sumber 
mata pencahariaan untuk mendukung pemulihan, maka studi kelayakan dapat pula mencakup 
usulan strategi mitigasi untuk memenuhi kebutuhan ini. Rencana program pemulihan dan 
anggarannya yang diperlukan dapat diintegrasikan dengan RPT ataupun tersendiri.  Ketika 
kebutuhan ini telah diidentifikasi dan dikonfirmasi, UPP mengajukan permohonan kepada 
Program CSR (Tanggung Jawab Sosial) PLN untuk mengalokasikan dana yang diperlukan.   
 
9. Dokumen Rencana Pengadaan Tanah (RPT-RPL). UU No. 2/2012 dan peraturan-peraturan 
pelaksanaannya mengatur bahwa RPL harus mencakup setidaknya hal-hal sebagai berikut:: (i) tujuan; (ii) 
konsisten dengan tata ruang wilayah; (iii) konsisten dengan  RUPTL; (iv) lokasi, luas dan status 
tanah location; (v) menunjukkan jadwal waktu pengadaan tanah; (vi) batas waktu pelaksanaan 
konstruksi; (vii) estimasi nilai tanah termasuk tanahnya sendiri, obyek di atas tanah, di bawah 
tanah, bangunan, tanaman dan hal-hal yang melekat dengan tanah itu sendiri, dan kerugian-
kerugian lainnya yang dapat dinilai; dan (viii) anggaran. Peraturan internal PLN tidak mengatur 
adanya penilaian dan kompensasi atas ruang di atas permukaan tanah, di bawah permukaan 
tanah, dan kerugian-kerugian lainnya yang dapat dinilai. Seperti disebutkan dalam paragraph 
9, apabila restorasi sumber mata pencaharian dan/atau program-program restorasi sumber 
penghasilan dinyatakan diperlukan, RPL dapat memasukkan program tersebut sebagai proyek 
yang dikelola tersendiri, dengan dana dari program CSR dan/atau dari Program Kemitraan dan 
Bina Lingkungan – PKBL.   
 
10. Pengajuan RPL kepada Gubernur. UPP berkewajiban untuk mengajukan RPL kepada 
gubernur untuk penetapan lokasi proyek.   
 

B. Tahap Persiapan 
 
11. Instansi yang bertanggung jawab. Instansi yang bertanggung jawab untuk tahap 
persiapan dari pengadaan tanah adalah pemerintah provinsi setempat.  Gubernur dapat 
mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota agar lebih efisien. 
Kemudian dibentuk tim persiapan yang diketuai oleh pemerintah propinsi atau kabupaten.  Tim 
Persiapan Pengadaan Tanah (TPPT) kemudian melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
melakukan pemberitahuan/ pengumuman kepada masyarakat setempat mengenai rencana 
pengembangan tersebut; verifikasi dan identifikasi pihak-pihak yang terkena dampaknya 
berikut objek yang berada di atas tanah yang akan dibebaskan,  konsultasi publik dan 
kesepakatan dengan masyarakat yang terkena dampak atas lokasi pengembangan; 
penetapan lokasi; dan menyelesaikan keluhan warga yang tanahnya bertepatan dengan 
penetapan lokasi proyek. Apabila telah dicapai kesepakatan dengan pihak-pihak yang berkepentingan 
dan masyarakat yang terkena dampaknya, Gubernur mengeluarkan keputusan atas penetapan lokasi.  
Jika lokasi proyek melintasi kabupaten lain, maka surat keputusan Gubernur akan mencakup 
rekomendasi dari pemerintah kabupaten yang terkait.    
 
12. Notifikasi proyek. TPPT – setelah diterima secara resmi oleh gubernur, bupati/camat 
- melakukan pemberitahuan kepada para warga yang menerima dampak mengenai rencana 
proyek pengembangan yang akan dilakukan berikut lokasinya.   Informasi yang disampaikan 
harus mencakup hal-hal sebagai berikut:  maksud dan tujuan proyek; lokasi dan luas tanah 
yang dibutuhkan; proses pembebasan tanah, penilaian atas tanah pada saat pembebasan dan 
perkiraan jangka waktu konstruksi, penilaian atas kompensasi yang akan diberikan; dan 
pananganan keluhan masyarakat.  Pengumuman dilakukan dengan pertemuan tatap muka 
secara langsung dengan memperlihatkan surat pemberitahuan resmi. Bukti dari penyerahan 
surat pemberitahuan harus dipersiapkan dalam bentuk tanda terima dari pemerintah 
kecamatan/desa.  Pemberitahuan dapat pula disampaikan secara tidak langsung melalui media 
cetak – surat kabar lokal dan nasional dan juga dicantumkan dalam situs web tingkat propinsi, 



        
               65 
 

 

wilayah dan PLN.  Pemberitahuan melalui pertemuan tatap muka secara langsung adalah metoda 
yang paling sering digunakan oleh PLN. Konsultasi dilakukan kepada penduduk setempat untuk 
mendapatkan dukungan mereka atas rencana proyek yang akan dilaksanakan, terutama apabila 
proyek ini berdampak pada mereka.   
 
13. Persiapan identifikasi awal atas pihak yang mempunyai kepentingan atas tanah. 
TPPT mengumpulkan data awal dari lokasi dan pihak yang tanahnya akan dibebaskan untuk proyek.  
Mereka yang akan diwawancara dan didokumentasikan adalah yang memiliki atau menguasai asset pada 
lokasi yang diusulkan atau yang mungkin terkena dampak atas pembebasan tanah tersebut.   Mereka 
yang termasuk mempunyai hak adalah sebagai berikut: 

 
i) Pemilik tanah; 
ii) Memiliki hak kelola atas tanah; 
iii) Pengurus nadzir untuk tanah wakaf; 
iv) Pemilik bekas tanah adat; 
v) Masyarakat adat/penduduk asli; 
vi) Pihak yang menguasai tanah Negara dengan itikad baik; 
vii) Pemegang hak atas tanah garap; 
viii) Pemilik bangunan, tanaman ataupun barang lain yang berkaitan dengan tanah 

tersebut.   
 

14. Hasil dari pengumpulan data awal dituangkan dalam bentuk Daftar Sementara Lokasi 
Proyek Pengembangan, ditanda tangani oleh ketua TPT.  Daftar ini akan digunakan sebagai 
bahan untuk konsultasi publik.   
 
15. Konsultasi Publik. Penjelasan dan konsultasi publik dilakukan pada tahap perencanaan, 
persiapan dan pelaksanaan.  Penjelasan dan konsultasi public pada tahap perencanaan dilakukan 
oleh PLN melalui koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan lembaga-lembaga lain yang 
terkait.  Kegiatan ini dilakukan pada saat dilakukan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL/UKL-
UPL) dan pada saat TPPT mengumpulkan data informasi atas warga dan masyarakat yang 
berpotensi terkena dampak pproyek, manfaat dan resiko proyek, rencana mitigasi yang diusulkan, 
dukungan yang diharapkan dari masyarakat setempat, pemangku kepentingan dari Pemerintah 
dan kelompok masyarakat, dan perencanaan pelaksanaan proyek.    
 
16. Sebagaiamana disebutkan sebelumnya, pada tahap persiapan, TPPT juga melakukan 
konsultasi publik dan menyampaikan pengumuman tentang rencana pembangunan dan 
tujuannnya, lokasi yang diusulkan, proses pembebasan tanah, perkiraan kerangka waktu 
pembebasan tanah. TPPT juga mengadakan rangkaian pertemuan dengan masyarakat dalam 
rangka menetapkan persyaratan warga maupun masyarakat untuk mencapai kesepakatan 
atas lokasi yang tanahnya akan dibebaskan. TPT juga mengeluarkan pengumuman melalui 
media cetak dan elektronik agar dapat mencapai target pendengar yang lebih luas.   
 
17. Konsultasi publik dan penjelasan kepada pihak-pihak yang mempunyai hak atas tanah 
yang akan dibebaskan, pada tahap pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana pembebasan 
tanah (TPPL) yang dibentuk oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 
Provinsi atau Kabupaten (KATR/BPN).  Pada tahap ini, konsultasi dan penjelasan kepada 
masyarakat dipusatkan pada warga ataupun pihak-pihak yang memiliki hak dan memenuhi 
persyaratan untuk menerima kompensasi dan bantuan lain.  Persyaratan yang sama juga 
berlaku untuk pembebasan tanah dengan skala luasan yang kecil yang dilakukan oleh tim 
pembebasan tanah unit induk pembangunan (UIP).   
 
18. Penanganan Keluhan. Jika telah dilakukan berulang kali pertemuan dan masih ada 
sengketa atas lokasi yang diusulkan, PLN melaporkan keberatan ini kepada 
Gubernur/Bupati/Camat setempat melalui TPT dengan melampirkan Nota Penolakan (Minutes 
of Objection) terhadap Lokasi Perencanaan Pembangunan.  Gubernur kemudian akan 



66 

 

membentuk tim evaluasi yang akan melakukan evaluasi dan penilaian atas keberatan-
keberatan tersebut.  Tim yang dibentuk ini akan membuat daftar pokok persoalan yang menjadi 
penyebab pertentangan, menyelenggarakan pertemuan atau klarifikasi kepada pihak-pihak 
yang berkeberatan, dan membuat rekomendasi atas penolakan maupun penerimaan dari 
pertentangan tersebut.    
 
19. Rekomendasi dari tim evaluasi disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Camat setelah 
Gubernur/Bupati/Camat mengeluarkan surat pernyataan menerima atau menolak keberatan 
warga terhadap lokasi yang diusulkan.  Kemudian dikeluarkan surat keputusan untuk lokasi 
yang diusulkan dan disampaikan kepada PLN dan pihak-pihak yang mengajukan 
keberatannya. 
 
20. Penetapan Lokasi. Keputusan penetapan lokasi yang akan dibebaskan dilakukan oleh 
Gubernur berdasarkan kesepakatan dengan pihak-pihak yang mempunyai hak atas tanah yang 
akan dibebaskan.  Penetapan lokasi yang akan dibangun harus melampirkan peta lokasi yang telah 
disiapkan oleh PLN.   
 
21. Keputusan penetapan lokasi berlaku selama 2 (dua) tahun.  Dapat diperbaharui sekali 
untuk maksimum 1 (satu) tahun.  Pengajuan perpanjangan waktu atas penetapan lokasi harus 
disampaikan kepada Gubernur dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya surat 
penetapan tersebut; dan Gubernur harus memberikan persetujuannya atas usulan 
perpanjangan tersebut sebelum habis batas waktunya.  Jika keputusan penetapan atas lokasi 
yang diusulkan tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka 
prosedur baru harus dilaksanakan dan diulang kembali mulai dari tahap perencanaan untuk 
sisa tanah yang belum terselesaikan proses pembebasannya.    
 
22. Pengumuman Penetapan Lokasi. Pengumuman penetapan lokasi tanah yang akan 
dibebaskan yang dikeluarkan oleh PLN dan Gubernur, ditempatkan pada instansi-instansi terkait, 
yaitu kantor desa/kabupaten, kecamatan, atau kantor wilayah, di lokasi tanah yang akan 
dibebaskan; dan di media cetak dan elektronik.  Pengumuman penetapan lokasi ini dikeluarkan 
setelah diumumkannya keputusan penetapan lokasi melalui surat kabar harian lokal dan nasional 
setidaknya sekali pada hari kerja atau melalui situs provinsi, kabupaten, kecamatan atau PLN.    
 
C. Tahap Pelaksanaan  
  
23. Daftar Rinci Pemegang Hak Atas Tanah dan Barang. KATR/BPN mengemban 
tanggung jawab utama pada tahap ini dan dalam membentuk tim pelaksana pengadaan tanah 
TPPT.  TPPT membuat rincian identifikasi akhir dari pihak-pihak yang mempunyai hak atas 
tanah yang akan dibebaskan, penetapan nilai kompensasi yang dilakukan oleh tim penilai 
independen, konsultasi untuk nilai kompensasi, pembayaran kompensasi, dan penanganan 
keluhan/protes masyarakat.  Untuk pengadaan tanah yang melintasi dua atau lebih kabupaten, 
maka TPPT diketuai oleh KATR/BPN tingkat propinsi; dan apabila hanya terletak pada 1 
kabupaten/kota, TPPT cukup diketuai oleh KATR/BPN tingkat kabupaten.    
 
24. Pengumuman Identifikasi dan Inventarisasi Rinci. Hasil rincian identifikasi dan 
inventarisasi diumumkan oleh ketua TPPT di kantor kelurahan/desa, kanntor kecamatan, dan 
di lokasi konstruksi.  Jika ada ketidak setujuan atas hasil yang diumumkan, maka keberatan 
tersebut dapat diajukan kepada ketua TPPT.  Jika keberatan yang diajukan ditolak, maka ketua 
TPPT harus menjelaskan sebab penolakan sesuai yang telah digariskan dalam Nota 
Penolakan untuk kemudian diteruskan penjelasannya kepada pihak-pihak yang tidak setuju.   
 
25. Apabila tidak ditemukan lagi ketidak setujuan atas hasil rincian identifikasi dan 
inventarisasi yang telah diumumkan, maka rincian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk 
menentukan pihak-pihak yang berhak dan memenuhi persyaran untuk menerima kompensasi. 
 
26. Penilaian Kompensasi. Ada beberapa bentuk kompensasi yang diberikan:  (i) tunai 
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(cash); (ii) tanah pengganti; (iii) pemukiman kembali; and (iv) ikut serta sebagai pemegang 
saham (shareholding). Pilihan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan pada hasil 
kesepakatan dengan para pemegang hak atas tanah yang dibebaskan.  UU No. 22/2012 
menetapkan pentingnya tim penilai independen dalam melakukan penilaian atas kompensasi 
semua asset atas tanah yang dibebaskan termasuk kerugian dan pemukiman kembali secara tidak 
sukarela yang ditimbulkan oleh rencana pembangunan ini. Tim penilai independen menggunakan 
standard metoda penilaian yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penilai Indonesia yaitu Standard 
Penilai Indonesia/SPI 306. SPI 306 mencakup metoda untuk menghitung obyek fisik (tanah 
atau tanah dan bangunan, bangunan, atau fasilitas lain), tanaman (termasuk/tidak termasuk 
tanah), dan obyek non fisik yang meliputi (i) hilangnya pekerjaan atau usaha, pergantian 
profesi dan kerugian emosi (solatium); (ii) biaya transaksi; (iii)  kompensasi untuk masa tunggu 
(bunga); (iv) sisa tanah; (v) kerusakan fisik lain.  



 

 

 

27. PLN menerbitkan kontrak dengan penilai independen untuk melakukan penilaian 
kompensasi untuk proyek dengan akses terbatas yaitu untuk ruang bebas lintasan 
sambungan tenaga listrik (ruang bebas hambatan – RoW); TPT tidak ikut terlibat. Penilai 
menggunakan Permen Kementerian 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 SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 
– sebagai dasar penilaian, karena SPI 306 tidak mengatur secara spesifik bagaimana 
menetapkan jumlah kompensasi untuk akses terbatas ruang bebas hambatan (RoW).  
Penmen No. 38/2013 menetapkan 15% dari harga pasar sesuai penilaian penilai independen 
sebagai kompensasi untuk akses terbatas atas tanah dan bangunan yang berada di bawah ruang 
bebas hambatan (RoW).  Sedangkan kompensasi untuk tanaman berdasarkan pada harga pasar 
berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independent, seperti yang diatur dalam SPI 306.   
 
28. Penjelasan Rinci atau Perundingan untuk Kompensasi.  TPT dan PLN 
memberikan penjelasan rinci kepada semua pihak yang berhak setelah hasil penilaian yang 
dilakukan oleh penilai independent diterima oleh ketua TPT.  Kemudian segera ditetapkan 
bentuk kompensasi.   
 
29. Jumlah kompensasi dihitung berdasarkan nilai tertinggi yang ditetapkan oleh penilai.  
TPT mengundang semua pihak yang berkepentingan menerima kompensasi dengan 
menetapkan waktu dan tempat pertemuan, 5 hari kerja sebelum waktu pertemuan 
kesepakatan kompensasi yang diberikan.  Penjelasan rinci ini diketuai oleh ketua TPT atau 
petugas yang ditunjuk untuk ini.   
 

30. Tergantung pada jumlah yang berkepentingan menerima kompensasi, musyawarah 
dapat dibagi menjadi beberapa kelompok dan harus mempertimbangkan gender dan 
kelopmpok yang lemah.  Jika kesepakatan tidak tercapai, maka apabila perlu perundingan 
dilakukan kembali.  JIka pihak yang diundang dan tidak memberikan kuasa kepada siapapun, 
maka dinyatakan telah setuju atas bentuk dan jumlah kompensasi yang disebutkan oleh TPT.  
Perjanjian yang dihasilkan dari perundingan akan menjadi dasar pemberian kompensasi 
kepada pihak-pihak yang berhak seperti yang telah digariskan dalam Notulen Kesepakatan 
(Minutes of Agreement).     
 
31. Jika kesepakatan tidak diperoleh baik dalam bentuk dan jumlah kompensasi yang 
diperlukan, pihak-pihak yang berhak menerima kompensasi dapat mengajukan 
keberatannya kepada pengadilan setempat dalam waktu 14 hari kerja setelah 
menandatangani Minutes of Agreement.  Pengadilan setempat memutusakan bentuk dan 
nilai kompensasi dalam waktu 30 hari kerja setelah menerima keberatan ini.  Jika pihak-pihak 
yang berhak tidak menyetujui keputusan pengadilan setempat, tuntutan banding dilanjutkan 
kepada Pengadilan Tinggi (Supreme Court) dalam waktu 14 hari kerja; dan Pengadilan 
Tinggi menetapkan keputusannya dalam waktu 30 hari kerja setelah tuntutan diterima.   
 
32. Pembayaran Kompensasi.  Standard keamanan PLN untuk transmisi (transmission 
lines) mengharuskan pemotongan pohon ataupun tanaman yang tingginya lebih dari empat 
meter atau berpotensi untuk tumbuh dengan tinggi lebih dari empat meter.  Sebelum tahun 
2013, PLN memberikan kompensasi atas tanah-tanah yang dibatasi penggunaannya hanya 
untuk di Jawa dan beberapa kota di luar Jawa.  Di Kalimantan, pohon dan tanaman adalah 
asset yang mempunyai nilai yang lebih berharga daripada tanahnya sendiri; tetapi pada 
beberapa daerah yang mempunyai pohon ataupun tanaman yang akan digunakan untuk 
ruang bebas hambatan – ROW dinilai tidak layak untuk menerima kompensasi untuk aturan 
ketinggian 4 meter ini.  Sedangkan kompensasi untuk larangan penggunaan tanah di daerah 
terpencil nilainya dapat sangat minim karena harga pasar tanah yang sangat rendah dan 
kompensasi yang diberikan hanya sebesar 15% dari harga pasar tanah yang bersangkutan.  
Walaupun UIP berkomitmen untuk menyelesaikan issue ini melalui program restorasi mata 
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pencaharian dan pendapatan sebagai pengganti pembayaran kompensasi atas dilarangnya 
menggunakan tanah yang bersangkutan, proses pembebasan tanah ini merupakan suatu 
proses yang panjang 

 
33. kompensasi yang diberikan kepada warga yang menggunakan atau tinggal di wilayah 
hutan milik negara diberikan untuk tanah dan non-tanah, sedangkan warga yang 
menggunakan wilayah hutan negara untuk bercocok tanam akan diberikan kompensasi atas 
pohon dan tanaman yang terkena dampak proyek yang akan dibangun, demikian juga halnya 
untuk warga yang menggunakan tanah yang bukan hutan.  PLN mengijinkan penduduk untuk 
menggunakan tanah untuk bercocok tanam atau aktifitas social hingga tanah tersebut siap 
digunakan untuk konstruksi proyek.   
 
34. Membuka rekening escrow bersama Lembaga pengadilan untuk pembayaran 
kompensasi adalah yang paling terakhir dilakukan dalam proses pengadaan tanah, apabila 
pihak-pihak terlibat tidak atau belum mencapai kesepakatan atas kompensasi yang akan 
diberikan.  Pembukaan rekening escrow Bersama dengan pengadilan dilakukan apabila: (i) 
warga yang terkena dampak proyek tidak sepakat atas bentuk atau jumlah kompensasi yang 
akan diberikan, tetapi tidak mengajukan tuntutan hukun pada kurun waktu yang diperlukan; 
(ii) warga yang terkana dampak proyek menolak bentuk dan/atau jumlah kompensasi yang 
ditetapkan oleh pengadilan; atau (iii) tidak ditemukannya pihak-pihak yang terkana dampak 
proyek.   
 
D.  Serah Terima Hasil Pengadaan Tanah 
 
35. Serah Terima Tanah. Pada tahap ini, hasil pengadaan tanah untuk kepentingan umum 
yang luasnya lebih dari 5 hektar, maka MASP/NLA bertanggung jawab menyerahkan tanah 
tersebut kepada Lembaga/instansi yang membutuhkannya, mengeluarkan sertifikat tanahnya, 
dan memantau pelaksanaannya.  Serah terima tanah yang telah dibebaskankan dari Kantor 
Pertanahan kepada UIP PLN setelah pembayaran semua kompensasi diselesaikan, atau apabila 
masih ada ketidak sepakatan/tuntutan, dilaksanakan setelah rekening eskrow bersama 
pengadilan dibuka dan dibayarkan. Untuk menghindari keterlambatan pelasanaan proyek, 
terutama untuk proyek RoW lintas desa dan kabupaten, konstruksi dapat dimulai pada tanah 
yang telah dibebaskan dan diselesaikan pembayarannya, baik pembayaran kompensasi maupun 
yang melalui rekening escrow, sambil menyelesaikan proses pembebasan tanah di tempat lain 
yang masih berjalan.   
 
36. Monitoring. Monitoring hasil pengadaan tanah dilaksanakan oleh instansi yang 
bertanggung jawab pada setiap tahap proses pembebasan tanah tersebut.  Monitoring utama 
dilakukan untuk pencapaian pekerjaan yang sedang dilaksanakan dan untuk   penanganan 
keluhan yang diterima.  Divisi PPT di kantor pusat PLN bertanggung jawab atas penerbitan 
ijin dan pembebasan tanah untuk perusahaan.  Divisi PPT mempunyai daring sistim 
pemantauan (Aplikasi Pintar) untuk memantau kemajuan proses pembebasan tanah, 
kendala-kendala yang ada, dan pengeluaran ijin untuk semua proyek PLN.  Pemasukan data 
untuk setiap proyek dilakukan oleh staff UIP yang ditunjuk 

 
37. Table 1 di bawah menyimpulkan aktifitas utama, output, dan instansi yang bertanggung jawab 
untuk tahapan proses pembebasan tanah. 
 

Table 1. Tahap Pembebasan Tanah Berdasarkan UU No. 2/20 

I. Perencanaan II. Persiapan III. Pelaksanaan IV. Serah Terima 

Instansi Yang 

Bertanggung 
Jawab: 

Instansiyang 
membutuhkan 

Instansi Yang 

Bertanggung Jawab: Tim 
persiapan pembebasan 
tanah yang dibentuk oleh  
gubernur/kepala wilayah 

Instansi Yang 

Bertanggung Jawab: Tim 

pelaksana pembebasan 

tanah yang dibentuk oleh  
MASP/NLA Wilayah 

Instansi Yang 

Bertanggung 
Jawab: 
MASP/NLA 
33 hari kerja 



 

 

 

 

III. Pemukiman kembali tidak secara sukarela untuk tanah luasan skala kecil (5 
hektar dan lebih kecil dari lima hektar) 

 
38. Instansi yang Bertanggung Jawab. Pembebasan tanah seluas atau lebih kecil dari 
lima hektar harus dilakukan dengan mengikuti Surat Keputusan PLN untuk pengadaan 
tanah.  Proses pengadaan tanah dengan luasan skala ini dilakukan oleh TPT di tingkat UIP.  
Proses pengadaannya serupa dengan proses pengadaan tanah dengan luasan lebih dari 
lima hektar, tetapi tidak memerlukan penetapan lokasi proyek.38 Proses pembebasan tanah 
skala kecil mencakup beberapa kegiatan utama, yaitu: persiapan rencana pembebasan 
tanah, perundingan atas rencana proyek; pengumpulan dan identifikasi pihak-pihak yang 
berhak dan obyek/asset yang terkena dampak pembebasan tanah, penetapan hasil 
identifikasi dan pengumpulan data, penilaian yang dilakukan oleh penilai independent; 
perundingan atas bentuk kompensasi yang akan diberikan; pembayaran kompensasi; dan 
serah terima kepemilikan atas tanah yang telah dibebaskan kepada PLN setelah proses 
pembayaran selesai.  
 
 A. Tahap Perencanaan 
 
39. Studi Kelayakan dan Rencana Pembebasan Tanah.  Apabila ada ketidak 
sepakatan dari warga/pihak-pihak yang berhak atas nilai kompensasi, PLN dapat melakukan 
dua langkah: (I) melakukan analisis biaya dan keuntungan untuk melihat kemungkinan 
pemberian kompensasi yang lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan oleh penilai independent; 
dan (II) menyimpan uang kompensasi pada rekening eskrow yang dibuka Bersama dengan 
PUTN dan memulai proses konstruksi.  Peraturan (eminent domain) ini tidak berlaku untuk 
pembebasan tanah yang bukan ditujukan untuk kepentingan umum, seperti misalnya 
pembangunan gudang, rumah pegawai dan kantor.  Dalam hal ini PLN harus melakukan 
negosiasi dengan tidak melibatkan analisis biaya dan keuntungan.  Dalam penyelesaian 
negosiasi untuk pembebasan tanah yang bukan untuk kepentingan umum, PLN tidak dapat 
menyimpan dana pada rekening escrow dengan kantor pengadilan apabila warga yang 
terkena dampak atas pembebasan tanah tidak setuju dengan kompensasi yang ditawarkan 
oleh PLN.    

                                                           
38 Sebaliknya, PLN perlu untuk memastikan izin lokasi dari otoritas pemerintah daerah setempat.  

tanah (PLN) 
Tidakdiperlukan 
kerangka waktu 

75 – 210 hari kerja 
(termasuk penanganan 
keluhan) 

160 – 250 hari kerja 
(termasuk penanganan 
keluhan) 

Kegiatan 
Utama: 

• Feasibility 
Study 

• Menyiap
kan LAP 

• Penanganan keluhan, 
jika ada 

• Penanganan keluhan, jika 
ada 

Kegiatan Utama: 

• Penyerahan 
tanah yang 
telah 
dibebaskan 

• Sertifikasi 
tanah dan 
monitoring 

Output: 
Rencana 
Pembebasan 
Tanah 

Output: 

• Kesepakatan dengan 
semua pihak yang 
berhak dan 
masyarakat yang 
terkena dampak atas 
lokasi pembangunan 
yang direncanakan   

• Keputusan Penetapan 
Lokasi Pembangunan  

Output: 
Pembayaran kompensasi 

Output: 
Tanah siap untuk 
konstruksi 
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GambarGambar 2. Pengadaan Tanah Skala Kecil (sampai dengan 5 hektar) oleh PLN untuk 
Pembangunan Kepentingan Publik  

 

PLN UIP s 

General Manager 

(GM)

PLN UIP s 

Manager for Law, 

Communication and 

Land 

(MB HKP)

PLN UIP s Land 

Acquisition Team 

(TIM)

Planning 

Document

Notification and 

socialization on 

proposed 

development plan

Identification, survey and 

inventory of entitled parties 

and land acquisition object

Disclosure of Inventory and 

Identification Result

ObjectionYES

Public Consultation and 

Deliberation

NO

Valuation by Independent 

Appraiser

Agreement

Cost and Benefit Analysis

Deposit compensation money 
to the court and construction 

may commence

NO

YES

NO

Minutes of Negotiation

Proposed Compensation 

Compensation Payment and 

and transfer of land rights to 

PLN 

LAND CERTIFICATION 

 
 

  

B.  Tahap Persiapan  
 
40. Keputusan Direksi PLN No. Keputusan No. 0344.P/DIR/2016, Pasal 5, menetapkan 
bahwa akuisisi tanah seluas lima hektar oleh PLN untuk pembangunan untuk kepentingan umum 
tidak memerlukan penentuan lokasi (Pasal 5 ayat (2), namun harus dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan lokal yang berlaku. PLN harus melaporkan rencana pengadaan lahannya kepada dinas 
tanah setempat (Pasal 5 ayat (3)). Gambar 2 menggambarkan prosedur PLN untuk memperoleh 
petak-petak tanah seluas lima hektar atau kurang, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan 
Direksi PLN No. 0344.P / DIR / 2016.  

 
41. Persiapan pengadaan lahan dimulai setelah: (a) penerimaan dokumen perencanaan 
pengadaan lahan oleh pejabat PLN yang sesuai sedikitnya mencakup: (i) permintaan pengadaan 
lahan; (ii) ketersediaan anggaran; dan (iii) data teknis yang terkait dengan lahan seperti area, 
batas, titik koordinat, dan tata letak proyek; (b) kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; 
dan (c) rekomendasi dari pemerintah setempat, jika diperlukan.   
 
42. Sebelum penerbitan Keputusan Direksi PLN No. 344/2016 tentang pengadaan lahan, 
PLN mengajukan penentuan lokasi proyek dari pemerintah daerah untuk memperoleh lahan 
seluas lima hektar atau kurang dan pelaksanaan pembebasan lahan dilakukan oleh Tim 
Pengadaan Tanah (TPT) PLN.  
 
C. Tahap Pelaksanaan  
 
43. Pembentukan Tim Pengadaan Lahan. Setelah menerima dokumen, General Manager / 
Kepala Divisi PLN menetapkan Tim Pengadaan Tanah (TPT).  
 



 

 

44. Sosialisasi/Konsultasi. TPT bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dengan 
pihak yang berhak dan terkena dampak dengan melibatkan aparatur pemerintah daerah, tokoh 
masyarakat, tenaga ahli, dan/atau pihak terkait lainnya dan dilaksanakan di lokasi pembangunan 
yang diusulkan atau tempat lain yang disepakati oleh para pihak. 

 

45. Inventarisasi dan Identifikasi. TPT kemudian melakukan inventarisasi dan identifikasi 
kepemilikan dan penggunaan bangunan, lahan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang terkait 
dengan lahan. Inventarisasi dan identifikasi ini harus mencakup pengukuran dan pemetaan dasar 
lahan serta pengumpulan data tentang pihak-pihak yang berhak dan objek-objek yang terkait 
dengan lahan. 
 
46. Pengumuman Daftar Nominatif. Hasil inventarisasi dan identifikasi harus disajikan 
dalam bentuk Daftar Inventaris dan peta lahan. Daftar inventaris harus diumumkan selama 5 
(lima) hari kalender di kelurahan/desa atau kantor kecamatan untuk memberikan kesempatan 
bagi pihak yang berhak untuk mengajukan keberatan.  
 
47. Penanganan Keluhan. Jika ada keberatan dari pihak yang berhak, TPT harus memeriksa 
dan menilai keberatan. Jika keberatan diterima, TPT dapat membuat perubahan atau koreksi ke 
Daftar Inventaris sebagaimana mestinya. Inventarisasi dan identifikasi dapat melibatkan pihak 
ketiga yang dikontrak, konsultan, dan/atau akademisi. 
 
48. Penilaian Ganti Rugi.  Penilaian ganti rugi dilakukan oleh penilai publik. PLN harus 
mendapatkan penilai independen sesuai dengan prosedurnya sendiri untuk pengadaan barang 
dan jasa. Hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai publik menjadi dasar musyawarah untuk 
menentukan bentuk ganti rugi. Ganti rugi dapat dalam bentuk: (a) uang; (b) lahan pengganti; (c) 
pembangunan fasilitas umum atau bentuk-bentuk lain dari manfaat bagi masyarakat lokal dalam 
kasus tanah ulayat; atau (d) bentuk lain yang disetujui oleh para pihak. 
  
49. Konsultasi tentang Ganti Rugi. TPT harus melakukan konsultasi tentang penentuan 
bentuk ganti rugi dengan pihak yang berhak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 
penerimaan hasil penilaian dari penilai publik  
 
50. Analisis Biaya dan Manfaat.  

 
i) PLN dapat menentukan nilai penjualan dan pembelian, pertukaran, atau cara lain 

yang disepakati oleh para pihak yang menggunakan skema analisis biaya dan 
manfaat jika pemegang hak atas lahan tidak setuju dengan hasil penilaian oleh 
penilai independen. 

ii) Analisis biaya dan manfaat hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir jika 
kesepakatan tidak dapat dicapai setelah upaya terbaik. 

iii) Upaya terbaik setidaknya harus: a. penilaian ganti rugi oleh penilai publik; b. 
pertimbangan tentang bentuk-bentuk ganti rugi; c. mediasi dan musyawarah lebih 
lanjut yang melibatkan pihak-pihak berikut: (i) lurah/kepala desa; (ii) camat; (iii) 
tokoh masyarakat. 

iv) Analisis biaya dan manfaat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut: (i) pengadaan 
lahan untuk pengembangan infrastruktur listrik yang merupakan tugas khusus 
pemerintah; (ii) pengadaan lahan di daerah-daerah yang mengalami krisis sistem 
kelistrikan; (iii) ketika secara teknis tidak mungkin mengubah lokasi atau jalur 
proyek dan akan menimbulkan biaya yang lebih nyata dan tidak nyata, jika 
dibandingkan dengan penentuan penjualan dan/atau pertukaran nilai atau cara 
lain apa pun; (iv) ketika studi teknis menunjukkan bahwa tidak melanjutkan 
pembangunan akan menyebabkan kerugian yang lebih besar; (v) 
diimplementasikan secara terbatas dengan kondisi yang dapat menjadi dasar 
pertimbangan spesifik 
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51. Pembayaran Ganti Rugi. Jika konsensus telah dicapai antara pihak yang berhak dan 
LAT, LAT mengusulkan penentuan jumlah kompensasi dengan mengacu pada hasil penilaian 
atau perkiraan harga dari penilai publik sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Nominatif dan 
diserahkan kepada umum manajer/kepala divisi untuk penentuan atau persetujuan. 
 
52. Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, penggantian kerugian dapat 
dilakukan dengan: (i) menentukan nilai jual beli, pertukaran, atau cara lain yang disepakati oleh 
para pihak berdasarkan skema analisis biaya dan manfaat; atau (ii) menyetorkan ganti rugi dalam 
bentuk wasiat (escrow) di pengadilan distrik setempat. 
 
53. Ganti rugi dibayarkan langsung kepada pihak yang berhak atau kuasanya di bawah Kuasa 
Khusus. Pembayaran ganti rugi harus disertai dengan laporan verifikasi yang ditandatangani oleh 
manajer yang bertanggung jawab untuk pengadaan tanah yang memuat: (i) identitas pihak yang 
berhak; (ii) salinan bukti kepemilikan/pemilikan lahan; (iii) pernyataan dari pihak yang berhak; (iv) 
laporan musyawarah; (v) laporan hasil penilaian oleh penilai publik; dan (vi) Daftar.  
 
54. Ganti Rugi dalam bentuk uang tunai harus ditransfer melalui rekening bank. PLN bekerja 
sama dengan bank nasional memfasilitasi pembukaan rekening bank oleh pihak yang berhak 
tanpa biaya. Untuk pengadaan lahan lebih dari lima hektar, Tim Pelaksana Pengadaan Tanah 
(TPPT) masing-masing harus menyetujui dan menyaksikan pembayaran.  
 
55. Penitipan Wasiat (Escrow)/Ganti Rugi. Ganti Rugi dapat disimpan di “escrow” dengan 
pengadilan jika lahan, bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terkait dengan lahan: (i) 
adalah objek sengketa di depan pengadilan; (ii) dimiliki secara kolektif, yang memerlukan 
kesepakatan di antara semua pemegang hak; dan/atau (iii) lahan adalah properti wakaf, dalam 
hal mana perjanjian harus dicapai sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur 
tanah. 
 
56. Pelepasan Hak atas Lahan. Pada saat pembayaran ganti rugi, pihak yang menerima 
ganti rugi harus: (i) melepaskan hak atas lahan; dan (ii) menyerahkan bukti kepemilikan atau 
kepemilikan objek yang terkait dengan lahan kepada. 
 
57. Pendaftaran Lahan dan Sertifikat. General manager/Kepala divisi PLN harus 
mengajukan proposal untuk mendaftarkan hak atas lahan yang diakuisisi dengan kantor 
pertanahan di mana lahan tersebut berada untuk mendapatkan sertifikat kepemilikan yang sah. 
Dalam prakteknya, PLN juga memastikan bahwa kantor pertanahan memperbarui sertifikat tanah 
yang diberi nama pihak yang lahannya hanya sebagian diperoleh.    
 
IV. Hibah Lahan untuk Jalur Distribusi secara Sukarela 
 
58. PLN menerima hibah penggunaan lahan secara sukarela untuk proyek jalur distribusi. Plot 
kecil lahan tidak lebih dari 0,2 m2 untuk memasang tiang listrik dan 4,5 m2 lahan untuk jalur 
distribusi dapat diperoleh dari pelanggan dengan persetujuan mereka. 
 
59. Jika jalur distribusi dipasang atas permintaan masyarakat, kepala desa harus 
menyerahkan komitmen tertulis atas nama masyarakat, termasuk semua orang yang terkena 
dampak dan ditandatangani oleh perwakilan masyarakat, untuk menanggung biaya, kerusakan, 
atau dampak lainnya yang timbul karena proyek, tanpa ganti rugi. Dalam kasus seperti itu, tidak 
ada ganti rugi yang diberikan kepada orang-orang yang terkena dampak. Dalam kasus lain, jika 
tiang listrik ditempatkan di lahan pribadi, perjanjian lisan dengan pemilik lahan diperlukan. 
Kontraktor menangani pengaturan untuk penggunaan lahan dan pohon atau tanaman yang 
terkena dampak.  



 

 

60. Dalam kasus jalur distribusi dengan dampak minor atau tidak ada pembebasan lahan dan 
pemukiman kembali, PLN tidak menyiapkan Rencana Pengadaan Lahan (RPL) tetapi 
menyiapkan jalur distribusi atau rencana jejak (Rencana Trase). Di bawah rencana jejak, PLN 
menggunakan jalur transmisi yang sudah ada, RoW, dan mengintegrasikan penyelarasan rute 
jalur distribusinya dengan koridor utilitas publik yang ada untuk menghindari dan meminimalkan 
akuisisi bidang lahan. Izin untuk koridor jalur distribusi PLN (Trase) biasanya dikeluarkan oleh 
pemerintah daerah melalui Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), yang dibentuk 
berdasarkan Peraturan Daerah No. 12/2013 tentang penerapan Layanan Terpadu Satu Pintu 
 
61. Jika lahan pribadi terkena dampak, penyelarasan jalur distribusi didasarkan pada 
perjanjian antara PLN dan orang-orang yang berpotensi terkena dampak. Kesepakatan untuk 
menempatkan tiang-tiang jalur distribusi dan penyelarasan jalur distribusi listrik berkekuatan 20 
kV dilakukan melalui jalan transek dan persetujuan yang diterima dari pemilik lahan dan tanaman 
yang terkena dampak yang secara sukarela menyumbangkan bidang lahan atau memberikan 
hak kepada PLN untuk menggunakan bidang lahannya untuk tiang distribusi; dalam banyak 
kasus, pemilik lahan juga secara sukarela memangkas cabang-cabang pohon mereka untuk 
memungkinkan PLN memasang kabel saluran distribusi. PLN, bersama dengan kontraktor, 
memfasilitasi perencanaan penyelarasan dan desain jalur distribusi dengan koordinasi yang baik 
dengan kepala desa dan instansi pemerintah terkait. Untuk meminimalkan dampak pemukiman 
kembali, penyelarasan jalur distribusi, termasuk lokasi tiang listrik, dapat diubah jika perlu. 
 
62. Penggunaan lahan secara sukarela dan hak-hak yang diberikan kepada PLN untuk 
menggunakan lahan mengikuti proses yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika orang 
yang terkena dampak/pihak yang berhak tidak setuju untuk membiarkan PLN menggunakan 
lahan mereka, maka PLN harus membayar ganti rugi. Untuk utilitas yang terkena dampak publik, 
PLN telah menerapkan perjanjian sewa dengan instansi pemerintah terkait. 

 
V. Penangan Keluhan PLN  

 
63. Penanganan komplain dan mekanisme melayani keluhan (GRM) yang efektif merupakan 
kunci keberhasilan bagi pengembangan proyek PLN. Oleh karena itu, PLN telah menyusun 
prosedur yang berbeda dalam menangani komplain dan keluhan.  
 
64. PLN memiliki sistem pengelolaan keluhan yang efetktif terdiri dari: (i) Call Center123 
center, yang dapat diakses oleh siapapun di mana saja di Indonesia melalui i situs web 
perusahaan, email, telepon, atau media sosial; (ii) aplikasi terintegrasi secara online untuk 
penyelesaian keluhan (APKT); dan (iii) layanan pelanggan front office di kantor regional PLN dan 
di unit yang memberikan informasi dan menerima keluhan. Kantor Wilayah dan Unit PLN segera 
bertindak atas keluhan masyarakat, termasuk keluhan terkait dampak pembangunan, masalah 
lingkungan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta pemukiman kembali, baik selama 
pembanguann proyek maupun setelah beroperasi proyek dengan mengerahkan staf teknis yang 
akan memberikan layanan dan menanggapi keluhan. Fungsi dari Call Center 123 sebagai sistem 
penanganan keluhan PLN secara umum dijelaskan kepada warga dan masyarakat yang terkena 
dampak sejak tahap perencaaan, persiapan dan pelaksanaan proyek. 
 
65. Pada tahap implementasi proyek, selain Call center 123, masing-masing UIP memberi 
tugas kepada TPT untuk bertanggung jawab mencatat dan menangani keluhan yang diterima di 
tingkat proyek. Untuk pengadaan tanah skala kecil, UIP bertanggung jawab mencatat dan 
menangani keluhan dan menunjuk TPT untuk melaksanakannya. Untuk pengadaan tanah 
berukuran lebih dari lima hektar, PLN bekerjasama dengan TPPT untuk menyelesaikan keluhan 
terkait pengadaan tanah.  Diutamakan diadakan dialog dengan para warga yang mengajukan 
keluhan dan meminimalisasi ekskalasi keluhan. Membawa kasus keluhan ke pengadilan 
merupakan pilihan terakhir, mengingat proses ini memerlukan waktu dan biaya tambahan. 
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66. Untuk proyek dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali yang berdampak 
medium and signifikan, termasuk instalasi pembangkita tenaga listrik dan jalur transmisi 
bertegangan sangat tinggi dan tinggi, UIP dapat membentuk atau memfasilitasi pembentukan 
komite penanganan keluhan di tiap desa yang terkena dampak agar dapat menyelesaikan 
keluhan dari individu atau kelompok. Pada saat ini, tim juga berfungsi sebagai nara hubung untuk 
keluhan pada proyek di tingkat desa. Anggota komite keluhan desa terdiri dari kepala desa, 
pemimpin formal dan and informal setempat, dan anggota masyarakat lainnya. Komite 
Penanganan Keluhan di tingkat desa bekerja secara erat dengan TPT UIP yang bertanggung 
jawab atas proyek.  
 
67. Untuk proyek jalur distribusi, sistem dan tanggung jawab penanganan keluhan 
sebagaimana diuraikan di atas juga sama berlaku untuk pengadaan tanah skala kecil selama 
masa konstruksi. Namun, selama pembangunan dan operasi jalur distribusi tersebut, staff 
lapangan PLN yang berada dua tingkat di bawah Wilayah level (tingkat kecamatan) menjadi nara 
hubung untuk menangani keluhan (PLN jaga).  Keluhan secara lisan yang diterima melalui call 
center atau yang disampaikan kepada staf jaga ditangani oleh staff jaga. Jika suatu keluhan tidak 
dapat diatasi oleh staf jaga maka keluhan dirujuk kepada tingkat Rayon (tingkat Kabupaten). Jika 
tidak juga terselesaikan di tingkat Rayon, maka keluhan dibawa ke tingkat Area, dan jika pun 
tidak terselesaikan di tingkat ini maka keluhan dibawa ke tingkat Wilayah untuk penyelesaian.  

 
68. Jika staf PLN di UIP atau Wilayah atau units lain mengghadapi masalah di luar 
wewenangnya untuk menyelesaikannya, mereka akan merujuk masalahnya kepada manajer 
lininya yang akan berkoordinasi dengan Divisi PPT (Divisi K3L) di Kantor Pusat PLN. 
  
69. TPPT menangani keluhan yang terkait kompensasi selama tahap implementasi dan 
bekerjasama dengan UIP untuk menyelesaikan keluhan. Jika keluhan tidak diselesaikan pada 
tingkat TPPT/UIP, pihak yang mengajukan keluhan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan 
setempat, dengnan kemungkinan prose naik banding hingga ke Mahkamah Agung. Meskipun 
pada tahap ini, instansi yang bertanggung jawab adalah KATR/BPN, PLN sebagai lembaga yang 
membutuhkan tanah telah beberapa kali digugat dalam berbagai kasus.  Proses litigasi hukum 
saat ini telah lebih baik sejak diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2/2016 tentang 
Pedoman Penanganan Perselisihan di Pengadilan terkait Penentuan lokasi untuk pengadaan 
tanah bagi kepentingan umum dan Peraturan Mahkamah Agung No. 3/2016 tentang Prosedur 
Pengajuan Banding dan Kerugian terkait Pengadaan Tanah dan Kerugian ke Pengadilan untuk 
pengadaan Tanah bagi kepentingan umum  
 
Gambar 3. Mekanisme Penanganan Keluhan PLN  



 

 

 
 

 

VI. Koordinasi, Hubungan, Pelaporan untuk Pengadaan Tanah dan Pemukiman Tidak 
Secara Sukarela  

 
70. Struktur organisasi Kantor Pusat PLN yang memperlihatkan divisi yang bertanggung 
jawab untuk akuisisi tanah dan pemukiman tidak-secara-sukarela, disajikan pada gambar berikut:   

 

 
 
71. Garis pelaporan dan koordinasi untuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali pada 
berbagai divisi di Kantor Pusat PLN dan Unit Wilayah digambarkan pada organogram di bawah 
ini.  
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72. Unit Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali Tidak secara sukarela di UIP dan 
hubungannya dengan Kantor Pusat PLN disajikan pada organogram di bawah ini.  
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73. Hubungan antara UIP dan hubungan dengan UPP terkait pengadaan tanah digambarkan 
pada organogram berikut.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


