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Uraian Bantuan Teknis untuk Persiapan Proyek Skala Kecil (PPTA) akan mendukung 
studi integrasi jaringan listrik dan studi lingkungan/sosial di tiga lokasi di Banten 
dan Sulawesi Selatan. Studi integrasi jaringan listrik akan mengkaji kekuatan 
struktur jaringan dan memberikan rekomendasi spesifik bagi peningkatan 
jaringan agar mampu menyerap ketidakstabilan keluaran listrik di tiap lokasi. 
Kerja sama dengan mitra PLN setempat dan pemodelan kondisi jaringan 
setempat sangat penting bagi proyek tenaga angin generasi berikutnya karena 
PLN saat ini belum memiliki kapasitas atau peralatan yang sesuai untuk 
mengelola integrasi standar tenaga listrik selang-seling (intermittent power). 
Kajian lingkungan dan sosial akan mencakup tinjauan terhadap analisis kendala 
lingkungan, dan juga studi kondisi dasar (baseline) keanekaragaman hayati dan 
sosioekonomi oleh pemerintah Indonesia, praktik terbaik internasional, dan 
perlindungan ADB untuk pembangunan ladang angin (wind farm). 

Tujuan dan Cakupan Di bawah PPTA, para konsultan akan menyiapkan studi integrasi jaringan, kajian 
dasar mengenai  lingkungan dan sosial, serta kajian tanda-tanda peringatan 
(red-flag) bagi ketiga lokasi tersebut. Studi dan kajian tersebut dilakukan di 
lokasi proyek yang diusulkan, dan akan selesai pada Juli 2017. Berdasarkan 
kajian dan rekomendasi studi, PPTA dapat membantu mendukung 
pembangunan setidaknya di satu ladang angin skala utilitas. 

Kaitan dengan 
Strategi 
Negara/Regional 

Bantuan ADB bagi proyek ini selaras dengan Strategi 2020 ADB yaitu 
mendukung pembangunan yang menjaga kelestarian lingkungan dan 
pembangunan yang dibantu sektor swasta, guna memenuhi kebutuhan energi 
yang terus berkembang di kawasan ini. Bantuan tersebut juga selaras dengan 
CPS untuk Indonesia 2010-2014, COBP interim 2015-2017, dan draf CPS yang 
baru, khususnya pilar kedua Strategi 2020, yaitu kelestarian lingkungan melalui 
mitigasi perubahan iklim.  

Proyek ini diharapkan  akan meningkatkan kapasitas energi terbarukan di 
Indonesia, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan listrik yang tumbuh 
pesat  secara  lebih berkelanjutan. Selain itu, ADB menyadari bahwa proyek ini 
selaras dengan prakarsa pemerintah Indonesia   guna mencapai target nasional 
berupa (1) meningkatkan penggunaan energi terbarukan hingga mencapai 23% 
pada 2025 dan (2) mengurangi emisi gas rumah kaca setidaknya hingga 29% 
pada 2030. Bantuan ini mempertahankan dukungan ADB secara luas bagi 
generasi pertama pengembang tenaga angin yang kredibel di Indonesia dan 
melengkapi elemen pembangunan sektor swasta (PSD) dari bantuan kebijakan 
tenaga angin di sektor publik. Proyek ini juga akan menunjukkan kelayakan dan 
keberlanjutan pembangunan tenaga angin oleh sektor swasta di berbagai 
provinsi dengan beragam jaringan dan ukuran serta profil kebutuhan yang 
berbeda-beda. 

 

  



Ringkasan Aspek Lingkungan dan Sosial 

Aspek Lingkungan 
 

Pemindahan Bukan dengan Sukarela 
 

Masyarakat Adat 
 

Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan 
 

Peluang Bisnis 

Pengadaan PPTA akan melibatkan perekrutan dua perusahaan konsultan, perusahaan pertama 
memiliki  keahlian teknis dan perusahaan lainnya memiliki  keahlian perlindungan 
lingkungan/sosial. Para konsultan akan dipekerjakan oleh ADB sesuai Pedoman tentang 
Penggunaan Konsultan (2013, sesuai revisi dari waktu ke waktu). Kontrak berbasis 
keluaran akan diwajibkan untuk semua studi. Perusahaan untuk studi integrasi jaringan 
akan dipilih menurut Pemilihan Kualifikasi Konsultan (Consultants' Qualifications Selection 
- CQS), mengingat kontraktor khusus seperti ini hanya sedikit dan penugasannya yang 
bersifat jangka pendek. Perusahaan untuk kajian lingkungan/sosial akan dipilih menurut 
metode Pemilihan Berbasis Kualitas Biaya (Quality Cost Based Selection - QCBS) dengan 
proposal teknis yang disederhana, mengingat sifat pekerjaan yang lebih standar dan 
kontrak berjangka lebih panjang. Penyaluran dan pembayaran layanan akan bergantung 
pada mutu keluaran dan penerimaan ADB terhadap produknya, sesuai dengan Pedoman 
Penyaluran Bantuan Teknis ADB (Mei 2010, sesuai revisi dari waktu ke waktu). 

Jadwal untuk rancangan bantuan, pemrosesan, dan pelaksanaan 

Persetujuan Konsep -  

Uji Tuntas 
 

Rapat Komite Kredit -  

Persetujuan -  

PDS Terakhir Diperbarui 16 Nov 2016 

 
 
Lembar Data Proyek (Project Data Sheets/PDS) berisi informasi ringkas mengenai proyek atau 
program: Karena PDS merupakan pekerjaan yang sedang berjalan, beberapa informasi mungkin 
tidak disertakan dalam versi awal, tetapi akan ditambahkan setelah informasi tersedia. Informasi 
mengenai proyek yang diusulkan bersifat tentatif dan indikatif. 
 
  



ADB memberikan informasi yang terkandung dalam lembar data proyek (PDS) ini semata-mata 
sebagai sumber daya bagi penggunanya, tanpa jaminan apa pun. Meskipun ADB berupaya 
menyediakan konten bermutu tinggi, informasi ini diberikan "sebagaimana adanya" tanpa jaminan 
apa pun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk tanpa batasan, jaminan mengenai kelayakan 
jual, kecocokan bagi tujuan tertentu, dan non-pelanggaran. ADB secara khusus tidak memberikan 
jaminan atau pernyataan mengenai keakuratan atau kelengkapan informasi yang bersangkutan. 
 




