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SINGKATAN 

AMDAL National Required Environmental Impact Assessment 

B(B)WS River Basin Unit (of the MPWH) 

BAPPENAS National Development Planning Agency 

DLH Local-Government Environmental Office (at Provincial or 
Kabupaten/Kota Level) 

BPN Land Administration Agency 

NPIU Nasional Project Implementation Unit 

NPMU Nasional Project Implementation Unit 

DD Detailed Design 

DGWR Directorate General Water Resources 

ESMP Environmental and Social Management Plan 

ESMF Environmental and Social Management Framework 

GOI Government of Indonesia 

IPPF Indigenous Peoples Planning Framework 
LARPF Land Acquisition and Resettlement Policy Framework 

MPWH Ministry of Public Works and Housing 

NGOs Non-Government Organizations 

ILL Irrigation & Lowland 

O&M Operational and Maintenance 

PIP Project Implementation Plan 

PW Agency Public Works Agency responsible for water resources management 
(Provincial or Kabupaten/Kota Level) 

SPPL Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan 

TA Technical Assistance 

TD Tender Document 

UKL-UPL Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (Environmental 
Management and Monitoring Effort) 

WBOJ World Bank Office in Jakarta 
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KATA PENGANTAR 

 
Proyek baru ini bertujuan untuk revitalisasi dan modernisasi sejumlah skema irigasi dengan usulan 
intervensi yang mencakup semua 5 pilar irigasi, air, infrastruktur, manajemen, institusi dan sumber daya 
manusia, dengan tujuan untuk menciptakan keberlanjutan dari lingkungan, teknis, sosial ekonomi, 
perspektif manajerial dan keuangan. 
 
Implementasi irigasi Strategis Modernisasi dan rehabilitasi infrastruktur irigasi yang mendesak akan 
berdampak pada lingkungan dan sosial. Kegiatan SIMURP diharapkan berdampak pada kepemilikan 
lahan dan / atau mempengaruhi sumber daya fisik / budaya atau lingkungan sekitar. 
 
ESMF ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksana dan pengawas kegiatan SIMURP dalam 
melaksanakan kegiatan rehabilitasi irigasi dan infrastruktur sungai. 
 
Semoga ESMF ini bisa memberikan manfaat dan bimbingan bagi semua pihak terkait perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan lingkungan dan sosial pada SIMURP. 
 

Jakarta,   Oktober 2017 
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BAB I.  PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Proyek  

 

Modernisasi Irigasi Strategis dan Program Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) menanggapi kebutuhan 

sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Pemerintah (RPJM 2015-

2019) dengan menggunakan kerangka lima pilar untuk mempromosikan rehabilitasi dan persiapan 

modernisasi sistem irigasi nasional yang ada, disebut sebagai ‘Revitalisasi Irigasi’. Proyek yang 

diusulkan akan berfokus memungkinkan sekitar 110.000 hektar sistem irigasi nasional untuk 

direhabilitasi dan pada tahap yang lebih atau lebih dimodenisasi melalui program revitalisasi, 

sedangkan sistem Jatiluhur (224.000 hektar) akan menjadi obyek strategis modernisasi (komponen 

B). Kegiatan rehabilitasi dan modenisasi ini akan dikembangkan dalam hal penyampaian layanan yang 

lebih baik dan menangani sistem penilaian, informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan, 

penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia dan studi dan desain untuk 

rehabilitasi dan modernisasi infrastruktur irigasi, saluran dan pengelolaan banjir. Semua kegiatan ini 

akan mengikuti Prinsip dan Praktik Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PPSIP). Program SIMURP yang 

diusulkan terdiri dari 4 komponen yang sesuai dengan lima pilar modenisasi.    

Pada bagian buku biru irigasi tahun 2015 – 2019 tentang program irigasi, program SIMURP ini masih 

dipresentasikan sebagai 2 proyek terpisah (Urip untuk Komponen A dan SMIP untuk Komponen B), 

namun selama misi pengawasan pertama pada bulan Januari / Februari 2016, Pemerintah dan Bank 

Dunia sepakat untuk menggabungkan 2 proyek buku biru ini menjadi satu pinjaman irigasi baru yang 

disebut SIMURP juga karena aspek kelembagaan dan layanannya agak serupa. Proyek ini dirancang di 

sekitar lima pilar yang mendefinisikan konsep modernisasi irigasi di Indonesia (lihat Lampiran 9 untuk 

lebih jelasnya). Ini dimaksudkan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani masalah 

infrastruktur, institusi, informasi dan teknis yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi irigasi melalui 

pendekatan partisipatif yang koheren. Kelima pilar tersebut mencakup unsur pendekatan ABCDE + F 

yang dianjurkan dalam Kertas Modernisasi Irigasi WBG. Ini bertujuan untuk memperbaiki sistem irigasi 

yang ada agar dapat lebih memenuhi layanan pengelolaan irigasi partisipatif, agar lebih efisien, efektif 

dan berkelanjutan. Pilar-pilar ini meliputi : (i) Meningkatkan Keamanan dan Ketersediaan Air; (ii) 

Rehabilitasi dan Peningkatan Infrastruktur; (iii) Perbaikan Sistem Manajemen; (iv) Penguatan Institusi; 

Dan (v) Penguatan Sumber Daya Manusia 
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1.2 Diskripsi Komponen-Komponen 
Komponen A: Rehabilitasi Mendesak dan Perbaikan Infrastruktur  

Komponen A: Rehabilitasi Mendesak dan Perbaikan Infrastruktur bertujuan untuk mendukung 

rehabilitasi dan modernisasi sekitar 100.000 hektar wilayah komando irigasi untuk mengatasi kerusakan 

yang terus terjadi pada DI irigasi dan disesuaikan dengan Pilar 1 untuk Ketersediaan Air dan Pilar 2 pada 

Infrastruktur Irigasi. Pemerintah telah mendefinisikan daftar awal dari 41 DI irigasi, dengan total 

335.268 hektar, tersebar di 11 propinsi dan 12 wilayah balai atau sungai. Ini termasuk lokasi di jawa, 

Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan NTB. Ukuran rata-rata DI yang diusulkan kira-kira 8.000 hektar, 

mulai dari yang terbesar seluas 21.000 hektar sampai yang terkecil yaitu 3.000 hektar. Dua dari DI yang 

dipilih adalah sistem padi di dataran rendah pasang surut. 

Kegiatan yang akan dibiayai di bawah komponen ini meliputi penilaian dan optimalisasi sumber daya 

air, survei, investigasi dan desain dan rehabilitasi dan peningkatan saluran irigasi dan saluran, struktur 

pengendalian aliran dan perangkat pengukuran, fasilitas penyimpanan dan infrastruktur pendukung 

serta dukungan terhadap pengembangan dan peningkatan sistem tersier. Semua kegiatan ini akan 

menerapkan Prinsip Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PPSIP). Kriteria tersebut telah dibahas untuk 

membantu dalam memprioritaskan investasi di antara DI yang diusulkan untuk membantu dalam 

memprioritaskan investasi di antara DI yang diusulkan untuk membantu Direktorat Jenderal Sumber 

Daya Air (DGWR) menyiapkan investasi prioritas tahun pertama dan panduan pelaksanaan melalui 

jadwal yang obyektif.  

 

Komponen B: Modernisasi Infrastruktur Strategis  

 

 Komponen B: Modernisasi Infrastruktur Strategis juga sejalan Irigasi Pemerintah Pilar 2 

Infrastruktur namun berfokus pada DI irigasi yang siap untuk dimulainya modenisasi infrastuktur irigasi 

mereka. Awalnya ini adalah DI Irigasi Jatiluhur 240.000 ha yang dilayani oleh Sungai Citarum di Jawa 

Barat, juga karena di bawah pinjaman WISMP2, persiapan untuk awal modernisasi irigasi telah disiapkan 

dengan paket TA khusus. DI Irigasi Jatiluhur adalah pengembangan premi negara dan kandidat paling 

kritis untuk modernisasi mengingat kompleksitas isu dan pengaturan kelembagaan yang berkaitan 

dengan tantangan transisi di Indonesia. Tujuan dari komponen B ini adalah untuk meningkatkan 

kemudahan pelayanan sistem irigasi premium melalui revitalisasi dan modernisasi pengeloaan dan 

infrastruktur yang ada dengan memperkenalkan teknologi yang lebih tinggi untuk mendukung 

ketahanan pangan nasional.    



Environmental and Social Safeguard Framework 

Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) 

  

 

 
7 

 

 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan pelayanan sistem irigasi premium melalui 

modernisasi manajemen dan infrastruktur yang ada dengan memperkenalkan teknologi yang lebih 

tinggi untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Komponen B akan berfokus terutama 

pada DI Irigasi Jatiluhur (240.000 ha) dan sesuai dengan Pilar 1 Modernisasi Pemerintah  tentang 

Ketersediaan Air dan Pilar 2  tentang Rehabilitasi dan Peningkatan Infrastruktur. Kegiatan yang dibiayai 

di bawah komponen ini terdiri dari penilaian dan optimalisasi sumber daya air, tinjauan DI diagnostik, 

survei, investigasi dan perancangan dengan prinsip modenisasi dakam konteks PPSIP dan peningkatan 

dan modernisasi saluran irigasi dan saluran, struktur pengendalian aliran dan perangkat pengukuran, 

fasilitas penyimpanan dan infrastruktur pendukung seperti dukungan terhadap pengembangan dan 

peningkatan sistem tersier untuk memfasilitasi pengenalan pertanian cerdas iklim.  

 

1.2.1 Komponen C: Modernisasi Sistem Manajemen  

 

 Komponen C: Modernisasi Sistem Manajemen sejalan dengan Irigasi Pemerintah Pilar 3 

Perbaikan Pengelolaan Irigasi. Tujuannya adalah untuk mendukung revitalisasi pengelolaan sistem di 

komponen A dan pengenalan manajemen modern di area komponen B. Kegiatan yang akan dibiayai 

dalam proyek ini meliputi : jaringan pemantauan dan pengumpulan data hidrologi dan meteorologi, 

perancangan dan pemasangan sistem manajemen informasi; Penyediaan peralatan untuk 

telekomunikasi, operasi dan pemeliharaan, pemantauan, dan penelitian; Pengenalan sistem 

telekomunikasi dan sistem pengumpulan data mobile; Dan pengenalan sistem ‘Pengawasan Kontrol 

dan Akusisi Data (SCADA)’ yang tepat untuk pemantauan dan pengendalian jarak jauh; Pengembangan 

Sistem Informasi Manajemen (menggunakan sistem SCADA); Implementasi Sistem Manajemen Aset; 

Manajemen kinerja dan mekanisme insentif; Dan, percobaan pertanian cerdas iklim (Sistem 

Intensifikasi Padi, pemantauan dan kelembaban, pengelolaan tanaman dan lain-lain). 

  

1.2.3     Komponen D: Modernisasi dan Pemberdayaan Kelembagaan  

Komponen D: Modernisasi dan Pemberdayaan Kelembagaan sejalan dengan Pemerintah Pilar 4 

dan 5 tentang Institusi dan Sumber Daya Manusia dengan tujuan mendukung modernisasi kelembagaan 

dan penguatan serta pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia terkait. Kegiatan yang 

dibiayai di bawah komponen ini meliputi tinjauan kelembagaan, pendirian dan penguatan istitusi 

pengelolaan irigasi (Unit Pengelolaan Irigasi, Komisi Irigasi, Asosiasi Pengguna Air dan federasi mereka), 

peningkatan kerangka peraturan dan penggabungan dalam pemrograman dan perencanaan (RPJMD) 

untuk irigasi partisipatif Tingkat kabupaten dan propinsi. 
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Diusulkan untuk memasukkan ketentuan untuk pertanian cerdas iklim dan irigasi. Hal ini dijelaskan lebih 

lanjut dalam Lampiran 8. Iklim yang mengenaskan pada sektor pertanian dan irigasi di Indonesia akan 

melibatkan kombinasi antara penyesuaian praktik pertanian dan investasi di bidang infrastruktur dan 

manajemen, seperti menghindari kejenuhan air saat padi tidak tumbuh dan memperpendek durasi 

banjir terus menerus selama musim tanam padi. Sistem Intensifikasi Padi (SRI) ini dipromosikan di 

banyak negara penghasil beras. SRI telah terbukti mengurangi banjir sawah irigasi, mengurangi emisi 

metana, menghemat air, dan mungkin mengurangi emisi nitrous oxide. 

1.3 Tujuan Dari ESMF 

 

Tujuan dari Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) ini adalah untuk memastikan bahwa 

seluruh komponen SIMURP akan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mengelola aspek 

lingkungan dan sosial. ESMF akan memperjelas prinsip-prinsip, aturan, pedoman dan prosedur, dan 

pengaturan organisasi untuk diterapkan dalam rencana pengelolaan lingkungan dan sosial pada sub-

proyek SIMURP. ESMF akan menjadi panduan dalam: 

 i) persiapan penyusunan rencana pengelolaan lingkungan untuk sub-proyek di bawah DOISP2 untuk 

rencana kerja tahun pertama, serta untuk mengidentifikasi sub-proyek pada tahun-tahun berikutnya; 

dan (ii) persiapan penyusunan dokumen terkait dengan perlindungan sosial (Rencana Masyarakat 

hukum adat dan Pembebasan Tanah dan Rencana Pemukiman/Penempatan Kembali). 

1. persiapan penyusunan rencana pengelolaan lingkungan untuk untuk skema irigasi dibawah 

SIMURP  

2. persiapan penyusunan dokumen terkait dengan perlindungan sosial (Rencana Masyarakat 

hukum adat dan Pembebasan Tanah dan Rencana Pemukiman/Penempatan Kembali). 

3. Untuk menentukan peran dan tanggung jawab yang tepat dan garis besar prosedur pelaporan 

yang diperlukan untuk mengelola dan memantau masalah lingkungan dan sosial yang terkait 

dengan komponen tersebut 

4. Untuk menetapkan pendanaan proyek yang dibutuhkan untuk menerapkan persyaratan ESMF 

Setiap komponen yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ESMF tidak akan didanai di bawah 

Proyek ini. ESMF ini berlaku pada SIMURP.  

 

1.4 Kerangka Kerja Hukum  
Untuk melakukan penilaian lingkungan dan sosial untuk melakukan penapisan komponen akan 

mengikuti Peraturan Pemerintah Indonesia dan Kebijakan Bank Dunia.  

1.4.1 Peraturan Pemerintah Indonesia  

Peraturan berikut menjadi dasar untuk keseluruhan pendekatan ESMF ini: 
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• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

• Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup 

• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya 

Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Surat 

Pernyataan Jaminan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 

• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Kegiatan 

yang Diperlukan AMDAL 

• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup 

• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penilaian Lingkungan dan Izin Lingkungan 

• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No. 08 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan yang dikeluarkan 

• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10 / PRT / M / 2008 tentang Jenis Rencana Bisnis 

dan / atau Kegiatan yang Bekerja dalam Pekerjaan Umum yang memerlukan dokumen Upaya 

Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). 

• Peraturan Pemerintah (PP) No.6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman 

• Keputusan Menteri Pertanian No.887 / Kpts / OT.210 / 9/1997 tentang Pengelolaan Hama 

• UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Umum Tanah 

• Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012 tentang Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum 

• Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Perpres No.71 Tahun 2012 

tentang Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum 

• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 

• Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat 

• Peraturan Menteri Sosial No.10 Tahun 2014 tentang Konseling Sosial 

• Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial 

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam dan Ekosistem 

• Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan 

Perlindungan Masyarakat Adat dan Masyarakat Adat 

• Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2010 Tentang Warisan Budaya 

• Peraturan Presiden No.37 Tahun 2010 tentang Bendungan 

• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan No.27 / PRT / M / 2015 tentang 

Bendungan 
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1.4.2 Kebijakan Safeguard Bank Dunia  

Kebijakan berikut berfungsi sebagai dasar untuk keseluruhan pendekatan ESMF ini disebutkan dalam 

tabel 1. 

Tabel 1. Kebijakan Bank Dunia yang Berlaku untuk SIMURP 

No Judul Safeguard  Objektif dari Kebijakan 

OP/BP 4.01 Penilaian Lingkungan   Untuk membantu memastikan kesehatan 

lingkungan dan sosial dan keberlanjutan 

proyek investasi dan untuk mendukung 

integrasi aspek lingkungan dan sosial dari 

proyek ke dalam proses pengambilan 

keputusan. 

OP/BP 4.04 Habitat Alami  Mempromosikan pembangunan 

berkelanjutan lingkungan dengan 

mendukung perlindungan, konservasi, 

pemeliharaan dan rehabilitasi 

OP/BP 4.09 Pengelolaan Hama Untuk meminimalkan dan mengelola risiko 

lingkungan dan kesehatan yang terkait 

dengan penggunaan pestisida dan 

mempromosikan dan mendukung 

pengelolaan hama yang aman, efektif dan 

ramah lingkungan 

OP/BP 4.10 Masyarakat Hukum Adat  Merancang dan melaksanakan proyek 

dengan cara yang memupuk rasa hormat 

penuh terhadap martabat masyarakat adat, 

hak asasi manusia dan keunikan budaya dan 

karenanya: (1) menerima manfaat sosial 

dan ekonomi yang sesuai secara budaya; 

dan (2) tidak mengalami dampak buruk 

selama proses pembangunan. 

OP/BP 4.11 Sumberdaya Fisik Kebudayaan  Membantu melestarikan sumber daya 

budaya fisik dan menghindari kerusakan 

atau kerusakannya. PCR mencakup sumber 

daya arkeologi, paleontologis, sejarah, 

arsitektur, agama (termasuk kuburan dan 

tempat pemakaman) estetika atau 

kepentingan budaya lainnya. 



Environmental and Social Safeguard Framework 

Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) 

  

 

 
11 

 

OP/BP 4.12 Pemindahan/Pemukiman 

kembali secara paksa 

Untuk menghindari atau meminimalkan 

pemukiman kembali rudapaksa dan jika hal 

ini tidak memungkinkan, untuk membantu 

orang-orang terlantar dalam memperbaiki 

atau setidaknya memulihkan penghidupan 

dan standar hidup mereka secara riil relatif 

terhadap tingkat pra-pemindahan atau 

tingkat yang berlaku sebelum dimulainya 

pelaksanaan proyek, mana saja lebih tinggi 

OP/BP 4.37 Keamanan Bendungan Untuk menjamin kualitas dan keamanan 

dalam perancangan dan pembangunan 

bendungan baru dan rehabilitasi 

bendungan yang ada dan dalam 

melaksanakan kegiatan yang mungkin 

terkena irigasi yang ada. 

 

1.5 Alat Penapisan Lingkungan dan Sosial  

 

Untuk mengetahui tingkat dampak terhadap aspek lingkungan dan sosial, maka penapisan dilakukan 

dengan menggunakan matrik penilaian resiko. Penggunaan penilaian risiko dilakukan karena penapisan 

ini cukup sederhana dan bisa dilakukan dengan cepat. 

Kategori tersebut didasarkan pada matriks penilaian risiko kemungkinan dan tingkat keparahan akibat 

dampak. Matrik ini akan menunjukkan klasifikasi lingkungan sebagai risiko ekstrim, risiko tinggi, risiko 

sedang dan risiko rendah berdasarkan penilaian. Risiko ini didasarkan pada kegiatan tanpa langkah-

langkah mitigasi yang akan dibahas dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial untuk masing-

masing lokasi. Setiap kemungkinan dan konsekuensi akan dinilai berdasarkan kondisi di lapangan. 

Informasi penilaian dijelaskan di tabel di bawah ini.   
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Tabel 2. Penjelasan untuk penilaian Kemungkinan dan Konsekuensi  

Nilai Kemungkinan Konsekuensi 

1 Langka: tidak mungkin terjadi selama fase 

konstruksi 

Minor: tidak atau sedikit merugikan 

dampak lingkungan atau sosial 

Yaitu efek nyata pada ekosistem 

2 Tidak mungkin: Bisa terjadi satu atau dua 

kali selama fase konstruksi 

Sedang: terbatas dampak buruk terhadap 

lingkungan atau masyarakat sekitar 

yaitu perubahan kecil jangka pendek 

dalam ekosistem 

3 Kemungkinan: kemungkinan terjadi lebih 

dari sekali atau dua kali selama fase 

konstruksi 

Mayor: kerusakan besar pada lingkungan 

atau masyarakat sekitar 

Efek signifikan pada ekosistem, dengan 

kematian terisolasi flora dan fauna yang 

tidak rentan 

4 Tertentu: akan terjadi lebih dari satu kali 

dalam seminggu 

Bencana: kerusakan atau dampak yang 

belum pernah terjadi sebelumnya yang 

melibatkan lingkungan atau masyarakat 

sekitarnya 

Efek meluasnya pada ekosistem, dengan 

kematian fauna / flora 

Catatan: deskripsi diambil dari kamus.  
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Tabel 3. Matrik Penilaian Resiko  

Kemungkinan 

Terjadi 

Konsekuensi dari Kejadian 

Bencana (4) Besar (3) Sedang (2) Kecil (1) 

Pasti (4) 16 12 8 4 

Mungkin (3) 12 9 6 3 

Diragukan (2) 8 6 4 2 

Langka (1) 4 3 2 1 

      

 

Tingkat bisa dinilai berdasarkan Nilai. nilai 1 sampai 3 masuk dalam kategori berisiko rendah. Nilai 4-8 

masuk kategori kategori sedang. Nilai 9-12 jatuh ke kategori berisiko tinggi. Nilai 16 masuk dalam 

kategori risiko ekstrim. Kategori berisiko rendah menunjukkan tidak ada dampak atau dampak yang 

sangat rendah atau bisa kembali secara alami dan kategori risiko ekstrim menunjukkan dampak 

kerusakannya sangat berat dan menyebar luas. Bahkan bisa memberi dampak bencana pada fauna / 

flora atau bahkan manusia. Evaluasi tingkat dampak SIMURP akan menggunakan penilaian ini.  
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BAB 2. PERSYARATAN PENAPISAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL  

2.1. Lingkung Kegiatan  

 

Pekerjan yang dilakukan di SIMURP telah dibatasi cakupannya agar tidak menyertakan pekerjaan 

apapun dengan dampak lingkungan atau sosial yang besar. Namun, ada kebutuhan yang muncul setelah 

survei lapangan ke beberapa lokasi SIMURP. Berdasarkan penapisan awal setiap komponen, dampak 

lingkungan yang berpotensi merugikan yang terkait dengan pekerjaan dan aktivitas ini sebagian besar 

akan terkait dengan konstruksi dan akan bersifat lokal, kecil dan / atau menengah dan dapat berbalik 

melalui penggunaan langkah-langkah mitigasi yang mudah didapat dan sederhana yang diterapkan 

untuk komponen A dan Komponen B. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, semua kegiatan 

SIMURP dianggap sebagai Proyek Kategori B oleh Bank Dunia. Jika, secara rinci persiapan dan penapisan 

daerah irigasi pada SIMURP secara tak terduga memiliki, dampak negatif atau potensial yang tidak dapat 

dipulihkan terkait dengan perlindungan lingkungan atau sosial, maka daerah irigasi tersebut akan 

dilakukan pengkajian dan diskusi lebih lanjut untuk persetujuan Bank Dunia. 
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Tabel 4. Kegiatan proyek  

Komponen proyek Kegiatan Lokasi 

Komponen A: Rehabilitasi 

Mendesak dan Perbaikan 

Infrastruktur 

- Melakukan survei tanah dan 

topografi dan geoteknik dan 

investigasi. 

- Siapkan desain teknis untuk 

rehabilitasi dan peningkatan 

saluran irigasi (bendung, kanal 

primer, kanal sekunder, kanal 

tersier dan saluran drainase) 

- Memasang perangkat dan 

struktur pengukuran 

- Siapkan fasilitas penyimpanan 

- Mengembangkan dan 

memperbaiki sistem tersier. 

- DI Cikeusik, DI Kedung 

Putri, DI Pamakkulu, DI 

Jurang Batu, DI Karang 

Agung Hilir, DI Talang 

Komponen B: Modernisasi 

Infrastruktur Strategis  

 

- Mendiagnosis dan mengkaji 

ulang skema yang ada 

- Melakukan survei tanah dan 

topografi dan geoteknik dan 

investigasi. 

- Siapkan desain teknis untuk 

rehabilitasi dan peningkatan 

saluran irigasi (Weir, kanal 

primer, kanal sekunder, kanal 

tersier dan saluran drainase) 

- Memasang perangkat dan 

struktur pengukuran 

- Siapkan fasilitas penyimpanan 

-  Mengembangkan dan 

memperbaiki sistem tersier. 

- DI Jatiluhur 

Komponen C: Modernisasi 

Sistem Manajemen 

- Melakukan pengumpulan data 

hidrologi dan meteorologi 

- Menganalisis data hidrologi 

dan meteorologi 

- DI Cikeusik, DI Kedung 

Putri, DI Pamakkulu, DI 

Jurang Batu, DI Karang 

Agung Hilir, DI Talang, DI 
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- Desain dan pemasangan 

sistem manajemen informasi 

di setiap lokasi 

- Menyediakan sarana dan 

fasilitas komunikasi dan 

internet 

- Periksa fasilitas MIS di situs 

- Kalibrasi peralatan 

pengukuran 

- Mensosialisasikan penggunaan 

gadget untuk mengumpulkan 

data 

- Melakukan penilaian 

pendahuluan tentang SCADA 

yang dapat diimplementasikan 

di setiap lokasi. 

- Mengembangkan SIM yang 

mengadopsi Sistem SCADA 

Jatiluhur 

Komponen D: Modernisasi dan 

Pemberdayaan Kelembagaan 

- Meninjau peraturan dan 

peraturan yang ada terkait 

dengan modernisasi. 

-  Memperkuat Komisi Irigasi. 

- Menetapkan dan 

memberdayakan P3A 

(masyarakat penggunaan air) 

- Mengembangkan dan 

memperbaiki peraturan dan 

peraturan untuk mendukung 

program irigasi partisipatif. 

- Meningkatkan kompetensi 

masyarakat terkait 

modernisasi. 

- DI Cikeusik, DI Kedung 

Putri, DI Pamakkulu, DI 

Jurang Batu, DI Karang 

Agung Hilir, DI Talang, DI 

Jatiluhur 

 

 

2.2. Penapisan Kegiatan-Kegiatan SIMURP  
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Dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan ini dibatasi oleh lingkup pekerjaan yang diusulkan. Bagian 

berikut memerinci peninjauan persyaratan untuk memenuhi tujuan kebijakan dan untuk memastikan 

bahwa dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan proyek diminimalkan. 

 

Penapisan komponen-komponen SIMURP dilakukan untuk memastikan bahwa setiap daerah irigasi di 

saring dengan benar untuk potensi tingkat dampak lingkungan dan / atau sosial. Berdasarkan proses 

penapisan ini, skema irigasi yang mungkin menunjukkan dampak signifikan yang teridentifikasi dan 

dilanjutkan pada penapisan selanjutnya atau studi terperinci lebih lanjut.  

2.2.1.  Penapisan Lingkungan Untuk kegiatan-kegiatan SIMURP  

Penapisan untuk setiap daerah irigasi akan mengikuti petunjuk Peraturan Pemerintah (lihat bab 1.4.1)  

dan kebijakan Bank Dunia (lihat bab 1.4.2). Penapisan daerah irigasi juga akan menentukan tingkat 

penilaian lingkungan yang harus dilakukan. Ada tiga jenis dokumen pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan dalam hal proses pengambilan keputusan untuk persetujuan melaksanakan rencana bisnis 

dan / atau kegiatan: 

• Analisis Mengenai Dampak Lingkungan  (AMDAL); 

• Upaya Pengelolaan dan Monitoring Lingkungan (UKL-UPL); dan 

• Surat Pernyataan Jaminan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). 

Ilustrasi proses penyaringan lingkungan berdasarkan standar nasional ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

Sedangkan untuk bisnis dan / atau kegiatan yang tidak termasuk dalam daftar jenis usaha dan / atau 

kegiatan yang memerlukan AMDAL dan UKL-UPL, diperlukan kegiatan termasuk pengelolaan lingkungan 

dan upaya pemantauan sesuai dengan Standar Prosedur Operasi yang tersedia. dan memiliki 

Pernyataan Jaminan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL). 

 

Selain itu, penilaian dampak tambahan mungkin diperlukan tergantung pada lingkup kegiatan masing-

masing skema irigasi untuk masalah sosial. Lebih khusus lagi, penilaian dampak tambahan akan 

diperlukan bila lingkup kegiatan mencakup kegiatan pembebasan lahan dan / atau pemukiman kembali 

dan jika masyarakat adat hadir di wilayah skema irigasi. 

 

 Perbandingan fitur utama antara Peraturan Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia 4.01 mengenai 

persyaratan penilaian lingkungan ditunjukkan pada Tabel 2. 
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Figure 1. Process of Screening in SIMURP 
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Tabel 5. Kebijakan Bank Dunia Untuk Pengamanan Lingkungan dan Sosial  

Kebijakan Pengamanan Kegiatan yang harus dilakukan 

Penilaian Lingkungan 

(OP/BP 4.01) 

Proses menilai proyek berpotensi menimbulkan risiko dan dampak 

lingkungan yang luasnya, kedalaman, dan jenis analisisnya 

tergantung pada sifat, skala, dan potensi dampak lingkungan dari 

proyek yang diusulkan. EA juga memeriksa alternatif proyek, 

mengidentifikasi cara untuk memperbaiki pemilihan proyek, 

penentuan tapak, perencanaan, perancangan, dan implementasi 

dengan mencegah, meminimalkan, mengurangi, atau 

mengkompensasi dampak lingkungan yang merugikan dan 

meningkatkan dampak positif, dan mencakup proses mitigasi dan 

pengelolaan dampak lingkungan yang merugikan. selama 

pelaksanaan proyek. 

Habitat Alami (OP/BP 

4.0.4) 

Kawasan darat dan air dimana ekosistem komunitas biologis 

terbentuk sebagian besar oleh tanaman asli dan spesies hewan dan 

aktivitas manusia pada dasarnya tidak mengubah fungsi ekologis 

utama kawasan ini, dengan tempat atau kondisi alami tertentu 

dimana tumbuhan atau hewan hidup. 

Pengelolaan Hama 

(OP/BP 4.09) 

Untuk meminimalkan dan mengelola risiko lingkungan dan 

kesehatan yang terkait dengan penggunaan pestisida dan 

mempromosikan dan mendukung pengelolaan hama yang aman, 

efektif, dan ramah lingkungan. 

Masyarakat Hukum Adat 

(OP/BP 4.10) 

Untuk menentukan apakah masyarakat adat hadir, atau memiliki 

keterikatan kolektif terhadap wilayah proyek dan untuk melakukan 

analisis luas, luas dan jenis dalam penilaian sosial sebanding dengan 

sifat dan skala dampak potensial proyek yang diajukan pada 

masyarakat adat. Menghindari atau mengurangi dampak yang 

berpotensi merugikan Penduduk Asli / Masyarakat Adat yang 

disebabkan oleh kegiatan Bantuan Bank. Tindakan khusus diperlukan 

di mana investasi Bank mempengaruhi IP yang status sosial dan 

ekonominya membatasi kapasitas mereka untuk menegaskan 

kepentingan dan hak mereka atas tanah dan sumber daya produktif 

lainnya. 
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Kebijakan Pengamanan Kegiatan yang harus dilakukan 

Sumber daya Fisik 

Kebudayaan (OP/BP 

4.11) 

Properti bergerak atau tidak bergerak yang sangat penting bagi 

warisan budaya setiap orang, seperti monumen arsitektur, seni atau 

sejarah, entah religius atau sekuler; situs arkeologi; kelompok 

bangunan yang, secara keseluruhan, memiliki kepentingan historis 

atau artistik; karya seni; manuskrip, buku dan benda-benda lain dari 

kepentingan seni, sejarah atau arkeologi; serta koleksi ilmiah dan 

kumpulan buku atau arsip penting atau reproduksi properti yang 

didefinisikan di atas; 

Pemindahan/Pemukiman 

Kembali secara Paksa 

(OP/BP 4.12) 

OP mensyaratkan bahwa penilaian dilakukan terhadap kemungkinan 

dampak sosial dari proyek, terutama karena memerlukan perolehan 

tanah, relokasi orang, kehilangan aset produktif atau akses terhadap 

layanan, baik selama tahap konstruksi dan operasional dari kegiatan 

proyek. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa 

kegiatan pemukiman kembali harus dipahami dan dijalankan sebagai 

program pembangunan berkelanjutan, menyediakan sumber 

investasi yang memadai untuk memungkinkan orang-orang yang 

terkena dampak untuk mendapatkan keuntungan proyek, 

memastikan bahwa orang-orang yang terkena dampak diberi 

konsultasi yang berarti dan disediakan, jika memungkinkan, 

kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan pemukiman kembali dan proyek. Tujuan 

dasarnya adalah untuk memastikan bahwa orang-orang yang 

terkena dampak diberi sarana dan sumber daya untuk memperbaiki 

penghidupan dan standar hidup mereka, atau setidaknya 

mengembalikannya secara riil, ke tingkat pra-proyek. 

Keamanan Bendungan 

(OP/BP 4.37) 

Untuk menjamin kualitas dan keamanan dalam perancangan dan 

pembangunan bendungan baru dan rehabilitasi bendungan yang 

ada, dan dalam melaksanakan kegiatan yang mungkin terkena 

bendungan yang ada. 
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Tabel 6. Analisis Perbedaan Persyaratan Penilaian Lingkungan dan Sosial   

 Topik Kebijakan Bank Peraturan Pemerintah 

Indonesia 

Identifikasi Perbedaan  Disampaikan Pada ESMF 

OP 4.01 Penilaian Lingkungan 

Referensi kerangka 

hukum dan administratif 

seperti perjanjian 

lingkungan internasional, 

kesepakatan, kebijakan 

standar internasional dll. 

OP 4.01 ayat 3 

OP 4.01 (Basa B) 

EA yang sedang berjalan, 

berhubungan dengan proyek 

berdasarkan kesepakatan atau 

kesepakatan internasional yang 

relevan. 

OP 4.01 ayat 2 

OP 4.01 (Lampiran B) 

EA mengevaluasi potensi risiko 

lingkungan dan dampak proyek 

di wilayah pengaruhnya, 

mengidentifikasi cara untuk 

memperbaiki pemilihan proyek 

dan duduk dll. 

Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup No. 

16/2012 Lampiran I 

menetapkan bahwa data dan 

informasi lain yang diperlukan 

dalam pelaporan dokumen 

lingkungan hidup dimasukkan 

termasuk referensi 

persyaratan lainnya. 

Kurangnya referensi terhadap 

kerangka hukum dan 

administratif seperti 

perjanjian lingkungan 

internasional, kesepakatan, 

kebijakan standar 

internasional, dll. Regulasi 

saat ini hanya mengacu pada 

"data dan informasi lain". 

Subproyek ESMF dan dokumen 

lingkungan bila diperlukan akan 

mencakup kekurangan ini. 
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Lokasi Proyek yang 

terdampak 

OP 4.01 (Basa B) Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup No. 

16/2012 Annex I, meminta 

pemrakarsa proyek untuk 

memberikan informasi secara 

rinci mengenai aspek ini 

dengan "komponen peta, 

skala operasi dan kegiatan" 

yang dapat digunakan untuk 

menentukan wilayah proyek 

yang mempengaruhi, 

ketersediaan fasilitas 

tambahan dan fasilitas terkait 

selama persiapan dokumen 

lingkungan sebagai praktik 

yang baik. Namun, hal itu 

tidak menyatakan tentang 

wilayah pengaruh proyek di 

luar jejak proyek. 

Kurangnya analisis mengenai 
luas proyek pengaruhnya, 
fasilitas tambahan, dampak 
yang diinduksi dan analisis 
pemilihan lokasi untuk 
kegiatan yang memerlukan 
dokumen lingkungan. 
 

Subproyek ESMF dan dokumen 
lingkungan bila diperlukan akan 
mencakup wilayah pengaruh 
proyek. 
 

Penapisan Dampak 

Lingkungan 

OP 4.01 paragraph 8 

OP 4.01 (Annex C) 

Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup No. 

16/2012 Pasal 6 mengatur 

Penyaringan lingkungan 
berdasarkan ambang teknis 
hanya akan menghasilkan 
tingkat yang tidak tepat dan 
jenis EA. 

Subproyek ESMP dan UKL-UPL 
bila diperlukan akan mencakup 
penyaringan dan penyitaan 
dampak lingkungan 
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Environmental screening of  

setiap proyek yang diusulkan 

untuk menentukan tingkat dan 

jenis EA yang sesuai. 

persyaratan untuk 

mengevaluasi semua 

kemungkinan dampak dari 

proyek dan menyiapkan 

langkah-langkah mitigasi 

untuk mengatasi masalah 

tersebut. 

 sebagaimana diatur pada Bagian 
2.2 dari ESMF. 
 

Data Pemantauan 

Lingkungan 

OP 4.01 (Annex C) 

Environmental monitoring data 

to evaluate the success of 

mitigation and to foster 

corrective actions. 

Ministry of Environment 

Regulation No. 16/2012 

Annex II clearly regulates the 

requirement for data 

monitoring of environmental 

document. 

Tidak cukup menindaklanjuti, 
analisis, penggunaan data 
pemantauan lingkungan 
untuk evaluasi dan perbaikan 
berkelanjutan. 
Program pemantauan 
lingkungan tidak cukup atau 
tidak sesuai dengan skala 
dampak proyek. 
 

dibahas dalam laporan 
pelaksanaan pemantauan 
lingkungan dan pemantauan 
proyek ESMF sebagaimana 
dibahas pada Bagian 3.3. 
 

Peningkatan Kapasitas 

dan Pelatihan. 

OP 4.01 Paragraph 13 

(When the borrower has 

inadequate technical capacity 

to carry out environmental 

safeguards management  

fungsi, proyek mencakup 

komponen untuk memperkuat 

kapasitas itu). 

Not covered. Pengembangan kapasitas dan 
pelatihan yang tidak 
mencukupi untuk 
implementasi rencana 
pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan dan 
sosial (ESMF) 
  

 Hal ini dibahas dalam Bagian 4 

ESMF ini. 
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OP 4.01 (Lampiran C). 

Ayat 4 

(Program bantuan teknis untuk 

implementasi ESMMP) 

Institutional 

Arrangements. 

 

Institutions responsible 

for environmental 

management and ESMMP 

implementation 

OP 4.01 (Annex C) 

Para 4 and 5. 

(ESMMP must provide specific 

description of institutional 

arrangement and 

implementation schedule for 

management and monitoring 

measures) 

Ministry of Environment 

Regulation No. 16/2012 

Annex III clearly regulates the 

institutional arrangement for 

environmental document 

implementation, monitoring 

and reporting. 

No gaps identified.  

Cost estimate of EMP   to 

ensure “the adequacy of 

financing arrangements 

for ESMMP”. 

OP 4.01 (Annex C) 

Paragraph 5. 

(ESMMP provides the capital 

and recurrent cost estimates 

and source of fund for ESMMP 

implementation). 

MPW Guidelines No. 

08/BM/2009 page 50 clearly 

specifies budget allocation for 

environmental management 

and monitoring studies that 

shall  termasuk biaya untuk 

personil, peralatan, bahan, 

survei lapangan, analisis 

No gaps identified. SIMURP ini bertujuan untuk 
merevitalisasi dan 
memodernisasi sejumlah skema 
irigasi, air, infrastruktur, 
manajemen, institusi dan 
sumber daya manusia, dengan 
tujuan menciptakan 
keberlanjutan dari perspektif 
lingkungan, teknis, sosio-
ekonomi, manajerial dan 
keuangan. Indikator PDO masih 
harus diselesaikan selama 
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laboratorium dan 

penyusunan laporan dll. 

Refleksi Buku Biru Pemerintah 
dan indikator utama Bank Dunia. 
 
Implementasi Modernisasi 
irigasi Strategis dan rehabilitasi 
infrastruktur irigasi yang 
mendesak, akan berdampak 
pada lingkungan dan sosial. 
Kegiatan SIMURP diharapkan 
berdampak pada kepemilikan 
lahan dan / atau mempengaruhi 
sumber daya fisik / budaya atau 
lingkungan sekitar. 
 
ESMF ini dapat digunakan 
sebagai panduan untuk 
pelaksanaan dan pengawasan 
kegiatan SIMURP dalam 
melaksanakan kegiatan 
Rehabilitasi Modernisasi dan 
Rehabilitasi Irigasi Strategis yang 
mendesak. 
 
Semoga ESMF ini dapat 
memberikan manfaat dan 
arahan bagi semua pihak terkait 
perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengawasan lingkungan dan 
sosial pada SIMURP. 
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Konsultasi Publik OP 4.01- paragraph14 

Consulted with project affected 

groups and CSO during 

preparation and 

implementation 

 

OP 4.01 (Annex B) 

(For AMDAL but the gap 

analysis for UKL UPL is also 

useful as good practice) 

 

Consultation requirements are 

less clearly specified in the UKL 

UPL preparation especially 

during project implementation 

 

Ministry of Environment 

Regulation no 17/2012 about 

The Guidelines for Public 

Involvement in 

Environmental Assessment 

and Environmental 

Permitting Process, including 

in environmental document. 

 

Ministry of Environment 

Regulation No. 16/2012 

clearly regulates regular 

reporting requirement for 

environmental monitoring 

and management 

implementation (every 6 

month) 

 

MPWH Guidelines no 

09/BM/2009 section 4.1.3 

about Public Consultation.  

Keterbukaan Informasi Publik 
tidak tercakup dalam 
Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup. 
 

 Hal ini dibahas dalam Bagian 2.3 
dari ESMF ini. 
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Public Disclosure. OP 4.01--Paragraph 15. 

(Timely disclosure and 

understandable document in 

local language.) 

Not covered in the Ministry of 

Environmental Regulations 

but stipulated in the Ministry 

of Communication and 

Information. 

 

Keterbukaan Informasi Publik 
tidak tercakup dalam 
Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup. 
 

 Hal ini dibahas dalam Bagian 2.3 
dari ESMF ini. 
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Biaya untuk menerapkan pengelolaan lingkungan hidup telah diintegrasikan dengan biaya konstruksi. 

Namun biaya pemantauan lingkungan akan dianggarkan sesuai dengan aspek lingkungan yang harus 

dipantau. Biaya untuk pemantauan lingkungan disusun secara terpisah setiap tahun oleh NPIU. Biaya 

untuk menyiapkan semua dokumen penilaian dan pengelolaan lingkungan dan sosial yang diperlukan 

beserta anggaran untuk persiapan akan disertakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. 

 

Penting untuk menentukan tingkat penilaian lingkungan yang dibutuhkan sebagai bagian dari SIMURP 

untuk mengidentifikasi dampak lingkungan dan sosial berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan. 

 

Kegiatan kerja yang terkait dengan SIMURP telah diidentifikasi sebagai bagian dari inspeksi lokasi dan 

tinjauan terhadap survei (studi) yang ada (sebagian), studi kelayakan, dan lain-lain, dari masing-masing 

dari 7 daerah irigasi. Untuk masing-masing daerah irigasi, Manual Pelaksanaan Proyek yang terpisah 

sebagai bagian dari Rencana Pelaksanaan Proyek akan disiapkan dengan deskripsi teknis dan situasional 

dari lokasi, dan deskripsi masalah operasional dan keselamatan. Dari dampak lingkungan dan sosial ini 

akan diidentifikasi untuk memungkinkan klasifikasi penilaian sesuai dengan Lampiran 3. Selain itu, 

lampiran 6 memerinci kegiatan dan kemungkinan dampak yang terkait dengan proyek dan menentukan 

persyaratan yang terkait dengan penilaian lingkungan. Proses penyaringan akan menentukan dokumen 

lingkungan apa yang diperlukan untuk setiap daerah irigasi atau masing-masing komponen.  

 

2.2.2. Penapisan Sosial untuk Kegiatan-Kegiatan SIMURP  

 

Sebagian besar daerah irigasi dan kegiatan berbasis masyarakat tidak memerlukan pembelian lahan atau 

mengakibatkan pemukiman kembali secara paksa. Karena kegiatan dikaitkan dengan peningkatan dan 

remedial minor dan rehabilitasi fasilitas yang ada maka tidak akan ada perubahan signifikan dalam pola 

penggunaan lahan yang ada. Namun, Kerangka Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali 

(LARPF) dipersiapkan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar selama pelaksanaan proyek 

SIMURP di mana beberapa kegiatan yang diusulkan mungkin memerlukan lahan tambahan, sementara 

atau permanen, dan disajikan dalam dokumen terpisah namun merupakan bagian integral dari ESMF ini. 

LARPF memberikan panduan dalam menyiapkan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman 

Kembali (LARAP) dalam kasus dimana diperlukan pembebasan lahan dan pemukiman kembali untuk 

subproyek tersebut. 

 

Ada 7 (tujuh) daerah irigasi yang akan dilaksanakan pada tahun pertama. Pelaksanaan 6 (enam) daerah 

irigasi untuk komponen A dan 1 wilayah irigasi (proyek percontohan hanya di Bagian Binong dan Patroli 

Bagian) untuk komponen B. Detail Engineering Design (DED) setiap daerah irigasi telah menegaskan 

bahwa persyaratan lahan hanya ada di 1 daerah irigasi yang akan melibatkan pembebasan lahan. LARPF 
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yang disingkat akan diterapkan ke daerah irigasi yang diidentifikasi membutuhkan pembebasan lahan. 

Selain itu, dalam kasus di mana subproyek melibatkan kegiatan yang dapat mempengaruhi sumber daya 

budaya fisik, walaupun kemungkinan tersebut sangat kecil, Protokol Kemungkinan Penemuan akan 

diterapkan (lihat Lampiran 18 untuk pedoman). 

 

Dari penapisan awal berdasarkan peta yang tersedia, data dari Kementerian Kesejahteraan Sosial dan 

Bank Dunia mengenai lokasi Penduduk Asli / Masyarakat Hukum Adat, tampak bahwa ada masyarakat 

adat yang tinggal di sekitar 7 daerah irigasi yang didukung oleh SIMURP. Oleh karena itu, Kerangka Kerja 

Masyarakat Adat (IPPF) disiapkan untuk tujuan ini dan dipresentasikan dalam dokumen terpisah sebagai 

bagian integral dari ESMF ini, sebagai pedoman dalam menyiapkan Rencana Penduduk Asli / Masyarakat 

Hukum Adat untuk kegiatan di mana dampak pada masyarakat hukum adat diidentifikasi dalam proses 

penapisan. Daftar distribusi masyarakat hukum adat di sekitar 7 daerah irigasi ditunjukkan pada 

Lampiran 15. Mengingat bahwa kegiatan proyek akan bekerja pada daerah irigasi yang sudah ada selama 

bertahun-tahun, sangat tidak mungkin kegiatan tersebut akan mempengaruhi masyarakat hukum adat. 

 

Dalam melakukan penyelesaian konflik yang muncul di masyarakat selama kegiatan SIMURP, pendekatan 

masyarakat dilakukan dengan menggunakan pendekatan per permasalahan untuk kasus sosial dan / atau 

pendekatan kelompok sosial. Kegiatan penapisan sosial dilakukan untuk mengetahui pendekatan yang 

akan digunakan. Dalam menyelesaikan masalah bisa dengan melibatkan kelompok masyarakat melalui 

organisasi P3A yang ada di masing-masing daerah dan / atau secara langsung kepada individu. Ini akan 

berawal dari permasalahan yang muncul. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan SIMURP telah 

dilakukan sejak awal persiapan disain. 

 

Meskipun penilaian tersebut mempertimbangkan dampak hulu dan hilir yang terkait dengan kegiatan 

mereka, namun tidak mungkin untuk menentukan kegiatan eksternal masa depan yang berpotensi 

mempengaruhi daerah irigasi (misalnya, kegiatan industri atau pertambangan di masa depan di hulu 

daerah irigasi yang dapat mempengaruhi kualitas air). Ulasan situs menunjukkan bahwa risiko ini juga 

dianggap rendah. 

 

SIMURP tidak akan mendanai aktivitas apapun dalam habitat alami yang kritis, menyatakan bahwa hutan 

dan suaka margasatwa dan kawasan lindung. Pekerjaan dan kegiatan SIMURP dibatasi pada daerah 

irigasi tanpa dampak utama dari hilir, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk pada kawasan yang 

sensitif terhadap lingkungan dan sosial. Ini hanya akan mendukung kegiatan dalam skema saluran irigasi 

yang ada, dan memiliki dampak sementara terhadap ekosistem perairan yang tidak signifikan. Selain itu, 

rehabilitasi skema irigasi akan mendukung pengairan lahan pertanian dimana pestisida akan diterapkan 

sebagai praktik umum, namun Pemerintah Indonesia bersama dengan Bank Dunia mempromosikan 
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penerapan Manajemen Hama Terpadu (Integrated Pest Management / PHT) dan praktik penanganan 

yang tepat untuk pestisida Pengelolaan Hama Terpadu akan dilakukan dengan pemangku kepentingan 

terkait dan instansi pemerintah (pertanian) sesuai tugas dan fungsi masing-masing pemangku 

kepentingan terkait. Kerangka Pengelolaan Hama disediakan dalam Lampiran 19. 

2.3. Penapisan Keamanan Untuk Kegiatan-Kegiatan  SIMURP  

Proses penapisan kegiatan, penilaian dan identifikasi dampak potensial dan pengembangan tindakan 

mitigasi dan instrumen pengaman harus menjadi bagian dari siklus proyek dan dokumen perencanaan 

dan pelaksanaan. Proses penapisan keamanan untuk kegiatan  SIMURP adalah sebagai berikut: 

Langkah 1: Penapisan terhadap daftar negatif 

Daftar Negatif Kegiatan yang Dilarang: Untuk menghindari dampak buruk terhadap lingkungan dan 

manusia, usulan kegiatan yang melibatkan kegiatan berikut secara eksplisit dikecualikan dari 

pendanaan SIMURP: 

(i) Pengerukan dan pembuangan lumpur skala lebih besar (jumlah di atas 500.000 m3). 

(ii) Rehabilitasi / perbaikan pekerjaan di dalam habitat alami dan kawasan lindung yang ada atau 

yang diusulkan. 

(iii) Pekerjaan rehabilitasi / perbaikan utama yang diharapkan dapat menyebabkan dampak 

lingkungan negatif yang signifikan. 

(iv) Kemungkinan untuk menciptakan pembebasan lahan yang signifikan dan pemukiman kembali 

dipaksa. 

(v) Kemungkinan untuk menciptakan dampak buruk pada kelompok etnis atau masyarakat 

hukum adat di dalam desa dan / atau di desa-desa tetangga atau tidak terjangkau Tabel ke 

kelompok etnis yang tinggal di desa komposisi etnis campuran 

(vi) Kerugian atau kerusakan pada kekayaan budaya, termasuk situs yang memiliki nilai historis, 

religius, budaya & unik arkeologis, prasejarah, historis, religius, budaya & unik. 

(vii) Membeli atau menggunakan pestisida, insektisida, herbisida dan bahan kimia berbahaya 

lainnya; asbes dan investasi lainnya yang merugikan lingkungan. 

(viii) Konversi atau degradasi habitat alami yang signifikan atau dimana keuntungan konservasi 

dan / atau lingkungan tidak secara jelas melebihi kerugian potensial. 

Langkah 2: Identifikasi masalah upaya perlindungan dan persiapan langkah-langkah mitigasi 

Jika proposal kegiatan tidak dikecualikan dari pendanaan karena daftar negatif yang ditunjukkan pada 

Langkah 1 di atas, pemohon daerah Irigasi harus mengidentifikasi masalah upaya perlindungan kunci 

dan memberikan langkah-langkah mitigasi yang berkaitan dengan aspek berikut: 

• Pekerjaan sipil. DGSDA akan memastikan bahwa semua skema irigasi yang melibatkan 

pekerjaan sipil akan sesuai dengan peraturan Pemerintah Indonesia. Langkah-langkah mitigasi akan 

disiapkan, digabungkan, dan diterapkan untuk setiap proposal yang melibatkan pekerjaan konstruksi 

atau perubahan pada penggunaan lahan atau air yang dapat menimbulkan dampak lingkungan yang 

negatif. Langkah mendasar pertama adalah menghindari atau meminimalkan dampak negatif 

semaksimal mungkin dengan mengeksplorasi rancangan kegiatan alternatif. Kegiatan pekerjaan sipil 

skala kecil dapat dilanjutkan dengan penerapan praktik rekayasa dan rumah tangga yang baik, atau 
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aktivitas lain yang diharapkan menghasilkan dampak lingkungan lokal yang kecil harus menghasilkan 

Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial subproyek. 

• Pembebasan Lahan. Pembebasan lahan harus dihindari atau diminimalisir semaksimal 

mungkin dengan mengeksplorasi rancangan daerah irigasi alternatif. Jika perlu, sejumlah kecil 

pembebasan lahan dapat dilakukan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang diuraikan dalam 

Kerangka Kerja Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (Lampiran 4). Sebelum 

berkonsultasi, dokumentasi, review dan persetujuan dari Bank Dunia akan diperlukan. 

• Masyarakat hukum adat. Tidak ada dampak buruk yang diantisipasi pada masyarakat hukum adat. 

Jika kegiatan akan bekerja di wilayah dimana masyarakat hukum adat hadir, langkah dan rencana 

spesifik akan dikembangkan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang dijelaskan dalam Kerangka Kerja 

Perencanaan Penduduk Asli (Lampiran 5) untuk memastikan bahwa masyarakat adat yang rentan 

terhadap Dikecualikan dari program pembangunan manapun akan menerima manfaat sosial dan 

ekonomi yang sesuai secara budaya. 

 

Skema irigasi yang hanya melibatkan pembebasan lahan kecil atau mungkin berdampak kecil pada 

habitat alami, sumber daya budaya fisik, atau menimbulkan dampak lingkungan atau sosial lainnya 

dan jika proposal tersebut akan melibatkan dan mempengaruhi masyarakat adat dengan cara yang 

positif diperlukan untuk mengembangkan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, LARAP dan / atau IPP. Dalam 

konteks ini, "kecil" menunjukkan pembebasan lahan tidak lebih dari 10% dari total kepemilikan aset 

produktif dan mempengaruhi kurang dari 200 orang atau tidak melakukan relokasi fisik. Selain itu, 

dampak lingkungan "kecil" menunjukkan tingkat yang dapat sepenuhnya dikurangi dengan praktik 

rekayasa yang baik. Daftar periksa penapisan keamanan dijelaskan pada Lampiran 16. 
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        Tabel XX. Hasil Penilaian Lingkungan dan Sosial  

Kegiatan Aspek Maslah Lingkungan dan Sosial  Tingkat Dampak 

Kedung Putri 

Mobilsasi Peralatan, bahan 
dan tenaga kerja  

Transportasi Polusi Udara - Debu yang berdampak pada sistem pernapasan manusia 
dari kehilangan material selama transportasi 

Resiko Sedang 

  Polusi Kebisingan – Dampak dari pergerakan kendaraan  Resiko Sedang 

  Dampak Lalulintas  –  gangguan Lalulintas sementara  Resiko Sedang 

 Mobilisasi tenaga kerja  Kecemburuan sosial antara pekerja dengan masyarakat setempat.  Resiko Kecil 

    
Pembongkaran Struktur Beton  Pekerjaan Pembongkaran Polusi  udara – Debu yang berdampak pada system pernafasan manusia 

dari kegiatan pembongkaran  
Resiko Kecil 

  Polusi air – potensi tambahan terhadap tambahan sedimen didalam 
perairan selama kegiatan pembongkaran  

Resiko Kecil 

  Polusi kebisingan – dampak dari kegiatan pembongkaran  Resiko Kecil 

 Penempatan puing tidak ada dampak tambahan Resiko Kecil 

    

pembersihan 
Lumpur/Pengerukan 

Kegiatan pengerukan Polusi kebisingan – dari kegiatan pengerukan dan transportasi bahan 
kerukan  

Resiko Sedang 

  Polusi kebauan – dari bahan kerukan  Resiko Sedang 

  Polusi udara – dari kegiatan kerukan dan transportasi bahan kerukan  Resiko Sedang 

  Polusi air – dari kegiatan pengerukan  Resiko Kecil 

    
Perbaikan Saluran  pekerjaan sipil Polusi udara – dampak debu terhadap pernafasan manusia dari kegiatan 

sipil  
Resiko Kecil 
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pemasangan pintu irigasi Pekerjaan sipil Polusi air – dampak dari sisa material konstruksi yang menyebabkan 

terhambatnya aliran air 
Resiko Kecil 

    

Cikeusik    

Mobilsasi Peralatan, bahan 

dan tenaga kerja 
Transportasi Polusi Udara - Debu yang berdampak pada sistem pernapasan manusia 

dari kehilangan material selama transportasi 
Resiko Sedang 

  Polusi Kebisingan – Dampak dari pergerakan kendaraan  Resiko Sedang 

  Dampak Lalulintas  –  gangguan Lalulintas sementara  Resiko Sedang 

 Mobilisasi tenaga kerja Kecemburuan sosial antara pekerja dengan masyarakat setempat.  Resiko Kecil 

    
Pembongkaran Struktur Beton Pekerjaan Pembongkaran Polusi  udara – Debu yang berdampak pada system pernafasan manusia 

dari kegiatan pembongkaran  
Resiko Kecil 

  Polusi air – potensi tambahan terhadap tambahan sedimen didalam 
perairan selama kegiatan pembongkaran  

Resiko Kecil 

  Polusi kebisingan – dampak dari kegiatan pembongkaran  Resiko Kecil 

 Penempatan puing tidak ada dampak tambahan Resiko Kecil 

    

pembersihan 

Lumpur/Pengerukan 
Kegiatan pengerukan Polusi kebisingan – dari kegiatan pengerukan dan transportasi bahan 

kerukan  
Resiko Sedang 

  Polusi kebauan – dari bahan kerukan  Resiko Sedang 

  Polusi udara – dari kegiatan kerukan dan transportasi bahan kerukan  Resiko Sedang 

  Polusi air – dari kegiatan pengerukan  Resiko Kecil 

    



34 
 

Perbaikan Saluran Pekerjaan sipil Polusi udara – dampak debu terhadap pernafasan manusia dari kegiatan 
sipil 

Resiko Kecil 

    
pemasangan pintu irigasi Pekerjaan sipil Polusi air – dampak dari sisa material konstruksi yang menyebabkan 

terhambatnya aliran air 
Resiko Kecil 

    

Talang    
Mobilsasi Peralatan, bahan 

dan tenaga kerja 
Transportasi Polusi Udara - Debu yang berdampak pada sistem pernapasan manusia 

dari kehilangan material selama transportasi 
Resiko Kecil 

  Polusi Kebisingan – Dampak dari pergerakan kendaraan  Resiko Kecil 

  Dampak Lalulintas  –  gangguan Lalulintas sementara  Resiko Kecil 

 Mobilisasi tenaga kerja Kecemburuan sosial antara pekerja dengan masyarakat setempat.  Resiko Kecil 

    
Pembongkaran Struktur Beton Pekerjaan Pembongkaran Polusi  udara - Debu yang berdampak pada system pernafasan manusia 

dari kegiatan pembongkaran  
Resiko Kecil 

  Polusi air – potensi tambahan terhadap tambahan sedimen didalam 
perairan selama kegiatan pembongkaran  

Resiko Kecil 

  Polusi kebisingan – dampak dari kegiatan pembongkaran  Resiko Kecil 

 Penempatan puing tidak ada dampak tambahan Resiko Kecil 

    

pembersihan 

Lumpur/Pengerukan 
Kegiatan pengerukan Polusi kebisingan – dari kegiatan pengerukan dan transportasi bahan 

kerukan  
Resiko Kecil 

  Polusi kebauan – dari bahan kerukan  Resiko Kecil 

  Polusi udara – dari kegiatan kerukan dan transportasi bahan kerukan  Resiko Kecil 

  Polusi air – dari kegiatan pengerukan  Resiko Kecil 



Environmental and Social Safeguard Framework 

Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) 

  

 

 
35 

 

    

Perbaikan Saluran Pekerjaan sipil Polusi udara – dampak debu terhadap pernafasan manusia dari kegiatan 
sipil 

Resiko Kecil 

    
pemasangan pintu irigasi Pekerjaan sipil Polusi air – dampak dari sisa material konstruksi yang menyebabkan 

terhambatnya aliran air 
Resiko Kecil 

    

Pamakkulu    

Persiapan lahan Pembersihan lahan Keresahan masyarakat – tidak jelasnya informasi yang beredar di 
masyarakat. 

Resiko Kecil 

  Kecemburuan sosial antara warga yang lahannya akan dibeli dan warga 
yang lahannya tidak dibeli. 

Resiko Kecil 

    

    

Mobilsasi Peralatan, bahan 

dan tenaga kerja 
Transportasi Polusi Udara - Debu yang berdampak pada sistem pernapasan manusia 

dari kehilangan material selama transportasi 
Resiko Kecil 

  Polusi Kebisingan – Dampak dari pergerakan kendaraan  Resiko Kecil 

  Dampak Lalulintas  –  gangguan Lalulintas sementara  Resiko Kecil 

 Mobilisasi tenaga kerja Kecemburuan sosial antara pekerja dengan masyarakat setempat.  Resiko Kecil 

    
Pembongkaran Struktur Beton Pekerjaan Pembongkaran Polusi  udara– Debu yang berdampak pada system pernafasan manusia 

dari kegiatan pembongkaran  
Resiko Kecil 

  Polusi air – potensi tambahan terhadap tambahan sedimen didalam 
perairan selama kegiatan pembongkaran  

Resiko Kecil 

  Polusi kebisingan – dampak dari kegiatan pembongkaran  Resiko Kecil 

 Penempatan puing tidak ada dampak tambahan Resiko Kecil 
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pembersihan 

Lumpur/Pengerukan 
Kegiatan pengerukan Polusi kebisingan – dari kegiatan pengerukan dan transportasi bahan 

kerukan  
Resiko Kecil 

  Polusi kebauan – dari bahan kerukan  Resiko Kecil 

  Polusi udara – dari kegiatan kerukan dan transportasi bahan kerukan  Resiko Kecil 

  Polusi air – dari kegiatan pengerukan  Resiko Kecil 

    

Perbaikan Saluran Pekerjaan sipil Polusi udara – dampak debu terhadap pernafasan manusia dari kegiatan 
sipil 

Resiko Kecil 

    
Pembangunan Talang Pekerjaan sipil Polusi kebisingan – Dampak dari penggunaan alat berat  Resiko Sedang 

  Polusi udara – dampak debu terhadap pernafasan manusia akibat 
pekerjaan sipil  

Resiko Sedang 

  Polusi air – dampak dari sisa material konstruksi yang menyebabkan 
terhambatnya aliran air 

Resiko Sedang 

    
pemasangan pintu irigasi Pekerjaan sipil Polusi air – dampak dari sisa material konstruksi yang menyebabkan 

terhambatnya aliran air 
Resiko Kecil 

    

Karang Agung Hilir    
Persiapan Desain pengumpulan data Kecemburuan sosial antar masyarakat di wilayah yang masuk ke SIMURP 

dan tidak  
Resiko Sedang 

   Resiko Sedang 

Mobilsasi Peralatan, bahan 

dan tenaga kerja 
Transportasi Polusi Udara - Debu yang berdampak pada sistem pernapasan manusia 

dari kehilangan material selama transportasi 
Resiko Sedang 

  Polusi Kebisingan – Dampak dari pergerakan kendaraan  Resiko Sedang 
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  Dampak Lalulintas  –  gangguan Lalulintas sementara  Resiko Sedang 

 Mobilisasi tenaga kerja Kecemburuan sosial antara pekerja dengan masyarakat setempat.  Resiko Kecil 

    
pembersihan 

Lumpur/Pengerukan 
Kegiatan pengerukan Polusi kebisingan – dari kegiatan pengerukan dan transportasi bahan 

kerukan  
Resiko Sedang 

  Polusi kebauan – dari bahan kerukan  Resiko Sedang 

  Polusi udara – dari kegiatan kerukan dan transportasi bahan kerukan  Resiko Sedang 

  Polusi air – dari kegiatan pengerukan  Moderate risk 

    

Tanggul Banjir Kegiatan pengerukan tidak ada dampak tambahan Resiko Kecil 

    

pemasangan pintu irigasi Pekerjaan sipil Polusi air – dampak dari sisa material konstruksi yang menyebabkan 
terhambatnya aliran air 

Resiko Kecil 

    

Jurang Batu    

Persiapan desain Pengumpulan data Keresahan masyarakat – tidak jelasnya informasi yang beredar di 
masyarakat.  

Resiko Sedang 

    

Mobilsasi Peralatan, bahan 

dan tenaga kerja 
Transportasi Polusi Udara - Debu yang berdampak pada sistem pernapasan manusia 

dari kehilangan material selama transportasi 
Resiko Kecil 

  Polusi Kebisingan – Dampak dari pergerakan kendaraan  Resiko Kecil 

  Dampak Lalulintas  –  gangguan Lalulintas sementara  Resiko Kecil 

 Mobilisasi tenaga kerja Kecemburuan sosial antara pekerja dengan masyarakat setempat.  Resiko Sedang 
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Pembongkaran Struktur Beton Pekerjaan Pembongkaran Polusi  udara  – Debu yang berdampak pada system pernafasan manusia 
dari kegiatan pembongkaran  

Resiko Kecil 

  Polusi air – potensi tambahan terhadap tambahan sedimen didalam 
perairan selama kegiatan pembongkaran  

Resiko Kecil 

  Polusi kebisingan – dampak dari kegiatan pembongkaran  Resiko Kecil 

 Penempatan puing tidak ada dampak tambahan Resiko Kecil 

    
pembersihan 

Lumpur/Pengerukan 
Kegiatan pengerukan Polusi kebisingan – dari kegiatan pengerukan dan transportasi bahan 

kerukan  
Resiko Kecil 

  Polusi kebauan – dari bahan kerukan  Resiko Kecil 

  Polusi udara – dari kegiatan kerukan dan transportasi bahan kerukan  Resiko Kecil 

  Polusi air – dari kegiatan pengerukan  Resiko Kecil 

    

Perbaikan Saluran Pekerjaan sipil Polusi udara – dampak debu terhadap pernafasan manusia dari kegiatan 
sipil 

Resiko Kecil 

    
pemasangan pintu irigasi Pekerjaan sipil Polusi air – dampak dari sisa material konstruksi yang menyebabkan 

terhambatnya aliran air 
Resiko Kecil 
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2.4. Masalah Lingkungan Khusus di setiap kegiatan   

 

2.4.1 Masalah Lingkungan Khusus untuk Komponen A  

Untuk tahun pertama bekerja (tahun 2018) ada 6 daerah irigasi yang akan menjalani pekerjaan 

revitalisasi dan rehabilitasi. Daerah irigasi tahun pertama ditapis berdasarkan proses penapisan dan 

penilaian risiko yang diuraikan di atas. Daerah Irigasi dan isu lingkungan penting adalah: 

1. DaerahIrigasi Kedung Putri berada di Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah. Daerah Irigasi 

Kedung Putri berada di bawah BBWS Serayu Opak. Studi spesifik terhadap lingkungan menunjukkan 

bahwa daerah Irigasi Kedung Putri memiliki masalah dalam kaitannya dengan sanitasi. Saluran irigasi 

digunakan untuk membuang air limbah domestik. Selama pemindahan sedimen diperkirakan dapat  

menimbulkan masalah dengan masyarakat setempat yang tinggal di saluran irigasi. Masalahnya adalah 

bau, kebisingan, menghalangi akses jalan. Oleh karena itu dalam kegiatan tersebut diusulkan untuk 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan kegiatan mitigasi untuk mengurangi dampak 

negatifnya. 

2. Daerah Irigasi Cikeusik berada di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Daerah irigasi Cikeusik 

berada di bawah BBWS Cimanuk-Cisanggarung. pengkajian spesifik terhadap daerah Irigasi ini 

menunjukkan bahwa ada masalah sanitasi. Saluran digunakan untuk membuang sampah. Ini 

menunjukkan sedimentasi pada daerah irigasi ini tinggi. Di beberapa daerah, kanal-kanal tersebut 

melewati hunian, oleh karena itu selama kegiatan pengerukan dapat menimbulkan masalah lingkungan 

terkait akses pemblokiran, bau dan kebisingan. Bahan pengerukan akan berisi sampah dan lumpur, 

sehingga bahan pengerukan perlu dipisahkan dan diperlakukan sesuai. 

3. Daerah Irigasi Jurang Batu terletak di Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Daerah irigasi Jurang Batu 

tidak memiliki masalah sanitasi yang signifikan di lapangan. Untuk mengurangi dampak negatif dari 

kegiatan konstruksi, disarankan melakukan sosialisasi dengan masyarakat, terutama karena konstruksi 

akan menghasilkan kebisingan dan debu dari mobilisasi bahan dan peralatan. 

4. Daerah Irigasi Talang berada di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Tidak ada masalah sanitasi 

yang signifikan di lapangan. Untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan konstruksi, disarankan 

untuk melakukan sosialisasi dengan masyarakat, karena konstruksi tersebut akan menghasilkan 

kebisingan dan debu dari mobilisasi bahan dan peralatan. 

5. Daerah Irigasi Pemakkulu terletak di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada Daerah 

Irigasi Pamakkulu PB 12 terdapat sebuah rumah yang terletak dekat dengan daerah dengan kemiringan 
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yang berbahaya. Disarankan untuk membangun pengamanan pada daerah ini untuk rumah 

masyarakat. saluran irigasi digunakan untuk pemandian hewan ternak, oleh karena itu dalam 

perancangan perlu mempertimbangkan hewan. Tidak ada masalah signifikan pada sanitasi. 

6. Daerah Irigasi Karang Agung Hilir terletak di Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. 

daerah Irigasi Karang Agung Hilir dipisahkan dari Taman Nasional Sembilang dengan kanal. Tidak ada 

pemisahan yang jelas pada lokasi ini. Taman Nasional Sembilang meminta untuk membangun tanggul 

yang memisahkan antara lokasi transmigrasi dan Taman Nasional. Selama pembangunan, habitat alami 

yang melewati perbatasan perlu dipertimbangkan. Penggunaan alat berat harus mempertimbangkan 

habitat alami seperti alat berat harus dioperasikan pada waktu tertentu untuk menghindari gangguan 

pada fauna..  

 

Tabel 4 merinci hasil penapisan untuk 6 daerah irigasi pada tahun pertama. Penapisan mendalam 

akan dilakukan pada saat finalisasi desain engineering Detail. Penilaian didasarkan pada informasi 

yang mengukur tingkat pekerjaan. Semua aktivitas yang diuraikan dalam Tabel 4 akan memiliki 

dampak risiko rendah untuk: 

1. Polusi udara yang terkait dengan penggunaan peralatan kendaraan dan mekanik; 

2. limbah domestik dan konstruksi yang terkait dengan kegiatan konstruksi; 

3. Penurunan sumber daya alam yang terkait dengan bahan bakar untuk kendaraan dan peralatan 

mekanik, bahan yang digunakan untuk konstruksi seperti semen dan gabion; 

4. Polusi kebisingan berhubungan langsung dengan kegiatan alat berat; 

5. Getaran langsung berhubungan dengan aktivitas alat berat; 

6. Tanah dan Pencemaran air yang terkait dengan tumpahan dari peralatan mekanis, terutama jika 

bekerja berdekatan dengan badan air; dan 

7. Gangguan atau perubahan jadwal pelepasan air terkait dengan jenis jadwal kegiatan konstruksi. 

 

Dapat ditentukan bahwa dampak lingkungan baik yang langsung maupun dampak turunan  baik di 

hulu maupun hilir berkaitan dengan kegiatan adalah minimal. Langkah-langkah mitigasi rinci untuk 

setiap daerah irigasi akan diuraikan dalam penilaian spesifik lokasi untuk setiap skema irigasi dengan 

contoh langkah-langkah mitigasi generik seperti yang dijelaskan dalam Lampiran 6. 

 

 

 



Environmental and Social Safeguard Framework 
Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) 

 

Draf Dokumen – Untuk Penggunaan Internal 
 

2.4.2. Maslah Lingkungan Yang Spesifik Untuk Komponen B  

Komponen B. Modernisasi Infrastruktur Strategis akan melakukan proyek percontohan dalam 2 Saluran 

irigasi: Macan CS di Binong dan PamanukanCS di Bagian Patrol Jatiluhur. Penilaian skrining awal untuk 

daerah irigasi Jatiluhur telah dilakukan dengan penapisan awal yang harus dilakukan pada saat finalisasi 

Desain Teknik Detail. Penilaian didasarkan pada informasi yang mengukur tingkat pekerjaan. 

Perhatikan semua aktivitas yang diuraikan dalam Tabel 4 akan memiliki dampak risiko rendah untuk: 

1. Polusi udara yang terkait dengan penggunaan peralatan kendaraan dan mekanik; 

2. limbah domestik dan konstruksi yang terkait dengan kegiatan konstruksi; 

3. Penurunan sumber daya alam yang terkait dengan bahan bakar untuk kendaraan dan 

peralatan mekanik, bahan yang digunakan untuk konstruksi seperti semen dan gabion; 

4. Polusi kebisingan berhubungan langsung dengan kegiatan alat berat; 

5. Getaran langsung berhubungan dengan aktivitas alat berat; 

6. Tanah dan Pencemaran air yang terkait dengan tumpahan dari peralatan mekanis, terutama 

jika bekerja berdekatan dengan badan air; dan 

7. Gangguan atau perubahan jadwal pelepasan air terkait dengan jenis jadwal kegiatan 

konstruksi. 

 

 

2.5. Masalah sosial spesifik untuk setiap kegiatan  

 

2.5.1. Masalah Sosial spesifik Untuk Komponen A  

Untuk pekerjaan di tahun pertama (tahun 2018) ada 6 daerah irigasi, yang akan melakukan pekerjaan 

revitalisasi dan rehabilitasi. daerah irigasi tahun pertama ditapis berdasarkan proses penapisan dan 

penilaian risiko yang diuraikan di atas mengenai aspek sosial. Perhatikan semua kegiatan yang diuraikan 

dalam Tabel 4 akan berdampak rendah terhadap pembebasan lahan dan tidak berdampak pada 

Penduduk Asli / Masyarakat Hukum Adat. Daerah Irigasi adalah: 

1. Lokasi daerah Irigasi Kedung Putri melewati daerah perkotaan. Oleh karena itu, masalah sosial yang 

mungkin timbul adalah reaksi terhadap bau dari bahan pengerukan, keamanan 

masyarakat,tertutupnya akses sementara, yang mengakibatkan keluhan masyarakat. Untuk 

mengantisipasi hal ini, informasi mengenai proyek harus disampaikan ke masyarakat sebelum 

konstruksi dimulai. 
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2. daerah Irigasi Cikeusik, melewati kawasan hunian. Seperti di atas, masalah sosial yang mungkin 

timbul adalah reaksi terhadap bau dari bahan pengerukan, keamanan masyarakat, akses tersumbat 

sementara, yang mengakibatkan keluhan masyarakat. Untuk mengantisipasi hal ini, pengungkapan 

informasi mengenai proyek harus dibagi sebelum konstruksi dimulai. 

3. daerah Irigasi Jurang Batu, waduk (embung) yang dibuat untuk irigasi digunakan oleh masyarakat 

untuk keperluan rumah tangga dan untuk kolam ikan. Karena itu, masyarakat meminta agar air di 

embung tidak berkurang. Jika airnya digunakan untuk pengairan, maka akan mengurangi volume air 

yang tersedia di embung. Masyarakat khawatir hal itu akan mengurangi produktivitas perikanan 

mereka. Kegiatan SIMURP akan meningkatkan keresahan masyarakat, oleh karena itu sosialisasi 

diperlukan untuk mendapatkan pemahaman tentang kebutuhan masyarakat dan memerlukan 

pendekatan tertentu dalam perencanaan rancangan berdasarkan masukan ini. Kegiatan mitigasi ini 

adalah untuk mendekati suatu pemahaman dan manfaat bagi kedua belah pihak. 

4. Daerah Irigasi Talang, tidak ada masalah sosial yang signifikan yang ditemukan di lokasi ini, namun 

kegiatan konstruksi akan menimbulkan dampak negatif pada bagian masyarakat. Masalah sosial yang 

mungkin timbul adalah reaksi terhadap bau dari bahan pengerukan, keamanan masyarakat, akses 

tersumbat sementara, yang mengakibatkan keluhan masyarakat. Untuk mengantisipasi hal ini, 

pengungkapan informasi mengenai proyek harus dibagi sebelum konstruksi dimulai. 

5. Daerah Irigasi Pamakkulu, rancangan pemasangan talang akan membutuhkan lahan tambahan. 

Saluran air diperlukan untuk menghubungkan kanal PB.19 ke kanal Jenemarung. Berdasarkan disain 

lahan yang dibutuhkan adalah ± 200 m2 dan dimiliki oleh 2 orang WTP. Pendekatan langsung terhadap 

pemilik lahan akan dilakukan untuk memproses pembelian tanah. Negosiasi akan dilakukan langsung 

ke pemilik lahan dan akan menggunakan pendekatan penjual bersedia pembeli bersedia. LARAP 

sederhana akan diserahkan ke Bank Dunia. 

6. Derah Irigasi Karang Agung Hilir, tidak semua lokasi di Karang agung hilir akan masuk dalam kegiatan 

SIMURP, dan ini bisa menimbulkan kecemburuan di kalangan masyarakat. Proses sosialisasi harus 

dilakukan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang alasan dan manfaatnya.   

 

2.5.2. Masalah Spesifik Sosial Untuk Komponen B  

Kegiatan tahun pertama di SIMURP untuk komponen B akan melakukan pilot project di Macan CS 

dan Pamanukan CS. Kedua CS ini berada di Kabupaten Subang. Konstruksi yang akan dilakukan untuk 

tahun pertama adalah: lapisan, pengerukan, dan rehabilitasi kanal irigasi. Berdasarkan disainnya 

tidak ada pembebasan lahan. Dampak sosial masih mungkin timbul dari pelaksanaan kegiatan. Oleh 
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karena itu diperlukan sosialisasi untuk mengurangi dampak negatif. Di kedua lokasi tersebut tidak 

ada dampak pada Penduduk Asli / Masyarakat Hukum Adat. 

 

2.5. Konsultaasi Publik dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan 

Proses penyiapan ESMF untuk kegiatan SIMURP diawali dengan tinjauan ulang dokumen proyek dan 

dokumen legislasi terkait; diskusi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan 

Tim Bank Dunia, konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan; masukan akomodasi 

diperoleh dalam konsultasi publik dan penyelesaian dokumen ESMF. Diharapkan pada akhirnya 

masyarakat, pemangku kepentingan dan akademisi di sekitar lokasi kegiatan mengetahui dan 

memahami tentang ESMF yang akan dilaksanakan selama kegiatan dan dokumen ESMF diterbitkan. 

 

Sebelum Konsultasi Publik diimplementasikan, dokumen ESMF akan diupload ke situs web SDA - 

PUPR berbahasa Indonesia dan Situs Web WB berbahasa Inggris. dokumen ESMF akan 

dipresentasikan selama konsultasi publik ini. Diikuti oleh diskusi panel. Dalam kesempatan diskusi ini, 

masyarakat, institusi dan akademi dapat meminta atau memberikan masukan untuk memperbaiki 

kerangka pengelolaan lingkungan dan sosial. Semua masukan dari berbagai pemangku kepentingan 

akan berakhir pada akhir acara. 

1.6 Pemberitahuan  

Setelah revisi terakhir dari ESMF dan instrumen upaya perlindungan tahun pertama selesai, dan 

diterima oleh Bank Dunia, dokumen-dokumen ini akan dipublikasikan secara lokal dalam Bahasa 

Indonesia di situs web MPWH (http://sda.pu.go.id), dan ESMF juga akan diungkapkan di Infoshop 

Bank Dunia. Izin Lingkungan lebih lanjut yang berkaitan dengan kegiatan lainnya akan diungkapkan 

pada waktunya setiap kali mereka diterima untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Tahunan SIMURP 

berturut-turut. 

Untuk kasus di mana subproyek diperlukan untuk mengembangkan Rencana Aksi Pembebasan Lahan 

dan Rencana Aksi Pemukiman Kembali (LARAP) dan / atau Rencana Penduduk Asli / Masyarakat Adat 

(IPP), persyaratan tambahan untuk pengungkapan instrumen upaya perlindungan berlaku 

sebagaimana tercantum dalam LARPF dan IPPF. 
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BAB 3. Pengelolaan Lingkungan 

SIMURP akan menyediakan sumber daya untuk kegiatan berikut untuk mendukung pengelolaan 

lingkungan: 

(1)Penyaringan Lingkungan dan Sosial untuk SIMURP; 

(2) Penyusunan Dokumen Upaya Perlindungan (SPPL, UKL-UPL, AMDAL, LARAP, dan IPP yang sesuai) 

untuk SIMURP; 

(3) Masukan ke dalam proses perancangan untuk semua skema irigasi, termasuk konsultasi 

pemangku kepentingan; 

(4) Penyempurnaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (sebagai bagian dari dokumen 

lingkungan); 

(5) Penghubung dengan Badan Lingkungan Hidup (DLH, Dinas Lingkungan Hidup) dan pemangku 

kepentingan terkait lainnya untuk semua Skema Irigasi; 

(6) Penghubung dan pembinaan masalah lingkungan dan sosial di antara konsultan dan kontraktor 

skema Irigasi; 

(7) Pembentukan mekanisme pengaduan SIMURP. 

Prosedur Pengelolaan Lingkungan  

Untuk memastikan bahwa pekerjaan yang terkait dengan proyek dilakukan dengan cara yang 

meminimalkan dampak yang diperlukan untuk mengelola masalah lingkungan dan sosial. 

Persetujuan yang terkait dengan semua tahap persiapan dan pekerjaan akan dilakukan oleh BBWS 

sebagai Unit Pelaksana Proyek dalam koordinasi dengan Unit Pengelolaan Proyek Pusat PU (dan, tanpa 

keberatan, Bank Dunia). 

Tabel 1. Peran dan Tanggung Jawab  

Kegiatan Tanggung Jawap Pelaksana Tanggung Jawab 

Pemantauan 
1. Pemutaran Dampak 

Pekerjaan Rehabilitasi / 
Remedial dan / atau 
Sedimentasi Management 
Works 

BBWS Direktorat ILL (MPWH) 

2. Persiapan Dokumen 
Safeguard (AMDAL, UKL-
UPL, SPPL, LARAP, dan IPP 
yang sesuai) 

  

a. Siapkan Administrasi BBWS Direktorat ILL (MPWH) 

b. Compose document BBWS Direktorat ILL (MPWH) 

c. Approval Process a. DLH dalam setiap skema irigasi 
dihormati kabupaten 

WBOJ (untuk LARAP dan IPP) 

Direktorat ILL (MPWH) 
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Kegiatan Tanggung Jawap Pelaksana Tanggung Jawab 

Pemantauan 

2. Pelaksanaan dan 
Pemantauan Proyek 

 

 

 

 

a. Project Implementation   

- Urgent Rehabilitation 
Irrigation  

BBWS/ PW Agency (Regency) Directorate ILL (MPWH) 

- Irrigation 
Modernization 

BBWS  Directorate ILL (MPWH) 

- Report BBWS  

in coordination with related 

institutions  

Directorate ILL (MPWH) 

DLH 

WBOJ 

 b. Environmental 
Management 
Implementation 

  

- Urgent Rehabilitation 
Irrigation 

BBWS Directorate ILL (MPWH) 

- Irrigation 
Modernization 

BBWS Directorate ILL (MPWH) 

- Report BBWS 

Coordination with related 

institution with the 

Management 

Directorate ILL (MPWH) 

DLH 

WBOJ 

 c. Environmental 
Monitoring 
Implementation 

  

- Urgent Rehabilitation 
Irrigation 

Directorate ILL (MPWH) Directorate ILL (MPWH) 

- Irrigation 
Modernization 

Directorate ILL (MPWH) Directorate ILL (MPWH) 

- Report Directorate ILL (MPWH) 

DLH 

 

Directorate ILL (MPWH) 

DLH 

WBOJ 
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Kotak – 1 

Ringkasan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial SIMURP  

Tujuan Lingkungan Keseluruhan Proyek: 

• Proyek akan dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) dan 

Perjanjian Pinjaman 

Direktorat Irigasi & Lahan Rendah, BM, MPWH: 

• Siapkan panduan dan pengawasan aspek lingkungan proyek. 

• Memastikan koordinasi yang erat dengan pemerintah Kabupaten / Kota / Provinsi / Pusat dan 

Bank Dunia, dan badan pemerintah nasional dan daerah lainnya. 

 

Konsultan Unit Pelaksana Proyek Nasional (bertugas di bawah Direktorat ILL, DJCK): 

• Membantu dalam membangun dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan ESMF, terutama 

selama perencanaan, rancangan dan penilaian skema irigasi. 

• Memastikan koordinasi yang erat dengan NPIU termasuk lokakarya konsultasi dan koordinasi 

tahunan; diperlukan dukungan pelatihan dan penyebarluasan informasi. 

• Memberikan panduan lingkungan dan dukungan lapangan yang dibutuhkan selama pelaksanaan 

skema irigasi. 

BBWS: 

Memimpin peran untuk Perancangan dan Desain Teknik Detail di tingkat provinsi. Berlaku sebagai 

titik komando koordinasi dan komunikasi proyek dengan instansi pemerintah masing-masing dan 

instansi pemerintah lainnya. 

Konsultan Desain dan Supervisi (DSCs, di bawah Unit Pelaksanaan Proyek Balai / BBWS) 

• Memimpin peran selama perancangan skema irigasi, memantau dan melaporkan pelaksanaannya 

dalam koordinasi dengan Konsultan Unit Pengelolaan Proyek tingkat propinsi / kabupaten / kota. 

• Mendukung persyaratan transportasi dan persyaratan pendanaan lainnya dari pemantauan 

NPIUrigasi dan pertemuan konsultasi lokal. 

 

DLH (Badan Lingkungan Hidup, berfungsi di bawah pemerintah daerah di tingkat provinsi dan / atau 

kabupaten / kota) 

• Memantau pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial melalui Laporan Pelaksanaan 
Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan secara berkala. 
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2.2.  Review dan Amandemen Dokumen 

 

Dokumen yang dibutuhkan seperti LARAP, IPP dan dokumen lingkungan dari daerah irigasi akan ditinjau 

oleh Spesialis Perlindungan di tingkat nasional (NPIU) sebelum diajukan secara formal ke otoritas 

lingkungan setempat (DLH) dan Bank Dunia untuk mendapatkan persetujuan. Proses persetujuan ini 

dengan Bank Dunia akan dilakukan setiap tahun bersamaan dengan peninjauan Rencana Kerja dan 

Anggaran Tahunan yang disampaikan oleh NPIU. Bank Dunia akan mengomentari rancangan dokumen 

lingkungan yang disediakan selama misi pengawasan setengah tahunan untuk menghindari bahwa 

ESMMP "final" perlu disusun ulang, yang memerlukan waktu dan yang dapat menciptakan hambatan 

dalam setiap pelaksanaan skema irigasi. Format dokumen lingkungan untuk skema irigasi SIMURP 

adalah mengikuti Lampiran 10. 

Kaji ulang dan persetujuan akhir dari semua dokumen lingkungan yang dibutuhkan akan menjadi 

prasyarat penyelesaian rancangan rinci (DD) dan penyusunan dokumen tender (TST) oleh Direktorat 

Irigasi dan Dataran Rendah, DJEN, MPWH. BBWSs harus menunjukkan bagaimana mitigasi lingkungan 

telah ditangani, dan bila diperlukan, diintegrasikan ke dalam rancangan skema irigasi rinci dan jumlah 

tagihan dengan dukungan dari National Safeguard Specialist dari NPIU. Tim PIU akan meninjau dan 

menandatangani semua DD dan TD yang telah selesai, termasuk tinjauan pengamanan lebih lanjut 

untuk memastikan dampak utama yang diidentifikasi telah ditangani secara memadai. Ini bisa 

mencakup satu atau gabungan dari hal-hal berikut: langkah-langkah struktural untuk digabungkan ke 

dalam rancangan teknik terperinci; tindakan non-struktural untuk dicantumkan dalam kondisi kontrak 

tertentu; dan Standard Operating Procedures tentang pengelolaan dampak lingkungan yang 

diintegrasikan ke dalam dokumen penawaran dan kontrak. Bank Dunia akan meninjau sampel DD / TDs 

yang telah selesai, setidaknya satu untuk setiap BBWS yang berpartisipasi 
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Tabel 2: Peninjauan Mekanisme Pemeriksaan dan Persetujuan  

Persiapan dan Kelayakan 

Kegiatan 

 Prosedur Lingkungan Pengulasan formal dan 

kebutuhan 

    

Kelayakan Skema Irigasi  Penerapan kriteria untuk 

menyaring skema irigasi 

risiko tinggi yang dilakukan 

oleh NPIU 

Hasil skrining dikirim ke NPMU 

untuk mendapatkan 

persetujuan 

Pemilihan Skema irigasi   Hasil penyaringan dikirim ke 

NPMU. NPMU akan meninjau 

dan mengirim ke Bank Dunia 

Penyusunan skema irigasi 

terpilih 

 Skrining lingkungan dan 

sosial skema irigasi yang 

dipilih oleh NPIU 

Provinsi DLH meninjau dan 

menyetujui dokumen 

lingkungan 

Persetujuan skema irigasi   Bank Dunia meninjau dan 

menyetujui dokumen sosial 

dan tinjauan dokumen 

lingkungan 

  Proses izin lingkungan sesuai 

kebutuhan 

 

 

2.3. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi  
 

Pemantauan internal pelaksanaan skema irigasi akan dilakukan setiap tahun oleh NPIU dengan 

dukungan Tim Konsultan Nasional. Pemantauan dan evaluasi eksternal akan dibagi menjadi dua jenis. 

Pertama dengan review jangka menengah, dan kedua dengan penutupan proyek. Kegiatan ini akan 

didasarkan pada TOR yang disetujui oleh Bank Dunia dan dilakukan oleh konsultan / LSM / universitas 

independen untuk menilai apakah proses langkah partisipatif dilaksanakan sesuai dengan pedoman 

teknis, apakah pemberdayaan, pengembangan kapasitas dan insentif telah berjalan efektif. , manfaat 

apa yang muncul untuk masyarakat dan proyek, dan apakah implementasi masih menghadapi 

masalah yang memerlukan bantuan lebih lanjut. 

 

Proses yang komprehensif akan diimplementasikan untuk pelaporan, dan mengaudit kegiatan untuk 

memenuhi persyaratan Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia berdasarkan Rencana Kerja Tahunan 

untuk setiap skema irigasi. Peraturan dokumen lingkungan memerlukan pelaporan pelaksanaan 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan dua tahunan, untuk memastikan bahwa pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan dan sosial dipatuhi sesuai dokumen lingkungan. Ini akan mencakup: 

• Ringkasan kegiatan yang dilakukan selama 6 bulan terakhir; 



Environmental and Social Safeguard Framework 
Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) 

 

Draf Dokumen – Untuk Penggunaan Internal 
 

• Efektivitas langkah-langkah mitigasi untuk menangani dampak dan dampak potensial 

sebagaimana dirinci dalam dokumen lingkungan untuk masing-masing skema irigasi; 

• Insiden dan ketidaksesuaian dengan ESMF 

• Tindakan perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksesuaian dan efektivitas; 

• Keluhan dan penanganan penanganan masyarakat; 

• Konsultasi masyarakat; 

• Setiap perubahan pada karya dan persetujuan yang diberikan untuk perubahan; dan 

• Isu lain yang relevan dengan dampak lingkungan dan sosial dan isu-isu spesifik yang tercakup 

dalam dokumen lingkungan. 

 

 

Adalah penting bahwa selama proyek, kinerja pekerjaan harus sesuai dengan persyaratan ESMF dan 

instrumen perlindungan lingkungan dan sosial lainnya. Akibatnya, ada kebutuhan untuk memantau 

dan mengevaluasi kinerja proyek. Dari penilaian skrining, investigasi lokasi dan konsultasi pemangku 

kepentingan, dapat ditentukan bahwa secara umum ada sejumlah kemungkinan dampak lingkungan 

dan sosial yang meliputi: 

 

1. Polusi air 

 

Polusi air mungkin dihasilkan dari kegiatan pengangkutan bahan, konstruksi pekerjaan sipil dan 

kegiatan pengurasan. Pengangkutan material dapat menyebabkan potensi penambahan muatan 

sedimen di dalam sistem air dari tumpahan material selama transportasi, konstruksi, rehabilitasi dan 

pekerjaan sipil dapat mengakibatkan run-off ke badan air, sementara aktivitas pengeringan dapat 

menyebabkan penurunan kualitas air akibat penambahan sedimen. Pemutaran awal belum 

menunjukkan bahwa kegiatan penambangan apapun terjadi di hulu tempat penampungan (kecuali 

untuk penambangan pasir dan penggalian) sehingga tidak perlu diantisipasi untuk melakukan analisis 

kimia perairan atau sedimen yang lebih komprehensif. Dalam kasus limbah industri yang berpotensi 

melumpuhkan ini akan terdeteksi, analisis kualitas air akan disesuaikan untuk menilai dampak pada 

reservoir. 

Parameter kualitas air baseline yang juga harus diperiksa meliputi: kekeruhan, kebutuhan oksigen 

biokimia (BOD), padatan tersuspensi total (TSS), oksigen terlarut (DO), dan suhu di dalam air. 

b. Kualitas Udara dan Polusi Kebisingan 

 

Mobilisasi alat berat dan material mungkin berdampak pada kualitas udara (debu) dan menimbulkan 
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polusi suara, yang bisa mengganggu masyarakat di daerah perumahan (dekat / langsung berbatasan 

dengan rute mobilisasi). 

 

c. Gangguan Lalu Lintas 

 

Mobilisasi alat berat dan material, penyimpanan sementara untuk bahan pengerukan dapat 

menimbulkan gangguan lalu lintas sementara pada jalan akses di sekitar irigasi dan akan berdampak 

pada masyarakat yang memanfaatkan jalan. 

 

d. Konstruksi & Limbah Domestik 

Selama masa proyek, limbah konstruksi, limbah rumah tangga, limbah vegetasi dan limbah air 

domestik, limbah material, limbah pengganti bahan irigasi akan mengikuti proses 3R (Reduce, Reuse, 

Recycle) dan akan dibuang ke fasilitas limbah yang ditunjuk dan di sesuai dengan lingkungan. Selain itu, 

limbah berbahaya seperti minyak bekas dari mesin-mesin berat harus ditangani secara terpisah sesuai 

dokumen lingkungan. 

d. Kecemburuan sosial 

Mobilisasi tenaga kerja dari daerah luar untuk pekerjaan fisik dapat menciptakan kecemburuan sosial 

antara pekerja dan anggota masyarakat lokal lainnya. Implementasi program partisipasi masyarakat 

yang tidak tepat juga bisa menimbulkan kecemburuan sosial antara peserta program dengan 

masyarakat lainnya. Seleksi daerah proses juga bisa menimbulkan kecemburuan di masyarakat. 

a. Pekerjaan yang terkait dengan SIMURP tidak mungkin mempengaruhi aktivitas operasional 

bendungan normal. Namun, penurunan kualitas air selama rehabilitasi saluran irigasi dan 

pembersihan sedimen dapat mempengaruhi kebutuhan air petani di hilir dan dapat berdampak 

pada konflik sosial, dampak ini dianggap sebagai durasi pendek. Jika dalam hal penyambutan air 

terpengaruh, konsultasi masyarakat penuh akan dilakukan sebelum pekerjaan memastikan bahwa 

ada dampak sosial dan lingkungan yang minimal. 

b.Pembangunan Sosial dan Ekonomi Masyarakat 

Dinamika ekonomi sosial dan budaya masyarakat di sekitar kanal irigasi mungkin saja terpengaruh 

oleh kegiatan konstruksi. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi harus disesuaikan 

sesuai karakteristik lokal. 

c. Sumber daya budaya 

Karena pekerjaan yang terkait dengan SIMURP tidak mungkin mempengaruhi atau mengubah 

pengoperasian irigasi, hal itu tidak dianggap perlu untuk mengatasi masalah ini, walaupun jika 

selama proses persetujuan atau konstruksi, masalah mengenai sumber daya budaya akan 
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ditangani sesuai dengan prosedur konsultasi pemangku kepentingan. dan karya apapun akan 

berhenti sampai masalah teratasi. 

d. Dampak Polusi Air Eksternal 

Aktivitas SIMURP tidak akan menimbulkan dampak signifikan terhadap kualitas air. Jika, 

bagaimanapun dicatat baik secara visual atau sebagai hasil pemantauan kualitas air bahwa 

pencemaran air yang signifikan telah terjadi maka pekerjaan akan berhenti dan DLH / NPIU akan 

segera diberitahu. 

Pelaksanaan ESMP (dokumen lingkungan) skema irigasi merupakan tanggung jawab kontraktor 

NPIU, sebagaimana tercantum dalam dokumen penawaran dan kontrak. Pengelolaan lingkungan 

dan sosial berbasis lapangan terhadap ESMP untuk memastikan kepatuhan kontraktor merupakan 

tanggung jawab utama insinyur pembimbing yang ditugaskan untuk setiap skema irigasi oleh 

Dinas terkait (instansi pemerintah daerah). Dukungan tambahan dan pengecekan spot akan 

dilakukan oleh National Safeguards Specialist yang ditugaskan ke tim konsultan berbasis geografis 

yang didanai oleh SIMURP, berkoordinasi dengan otoritas lingkungan setempat. Selain itu, 

pemantauan lingkungan berbasis lapangan terhadap ESMP (dokumen lingkungan) skema irigasi 

merupakan tanggung jawab utama otoritas lingkungan setempat. Karena kapasitas saat ini untuk 

memenuhi tugas-tugas ini sangat rendah, pemantauan akan dilakukan oleh National Safeguards 

Specialist yang ditugaskan ke tim konsultan berbasis geografis (Tim Konsultan Nasional NPIU). 

Namun perhatian khusus akan diberikan untuk memastikan otoritas lingkungan setempat dapat 

berpartisipasi. Misalnya, National Safeguards Specialist akan mengkoordinasikan misi pemantauan 

mereka secara dekat dengan otoritas lingkungan setempat dan memastikan bahwa transportasi 

yang memadai tersedia. 

Hasil pemantauan lingkungan akan disusun secara enam bulanan oleh National Safeguards 

Specialist dan diserahkan ke NPIU secara dua tahunan. Ketidakpatuhan yang signifikan akan 

dicatat dalam laporan ini, apakah isu yang diangkat telah dipecahkan dan tindakan perbaikan apa 

yang diambil. Laporan pemantauan enam bulan akan diajukan oleh NPIU sebelum diajukan ke 

WBOJ sebagai masukan untuk misi pengawasan. 

 

2.4. Masukkan Lingkungan ke dalam Proses desain  

Agar proses lingkungan efektif, sangat penting bahwa pada berbagai tahap dalam proses ada 

kesempatan untuk meninjau ulang rancangan tersebut untuk memasukkan langkah-langkah untuk 

mengurangi atau menghilangkan potensi masalah lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi Tim 

Konsultan Nasional NPIU untuk secara aktif terlibat dalam proses pengecekan dan pengecekan desain 

melalui hubungan dekat dengan personil teknik dari berbagai tim konsultan dan anggota DGWR. 

Beberapa hal lingkungan yang dapat dipertimbangkan selama perancangan review dan proses 

pengecekan adalah sebagai berikut: 

• Mengkaji ulang persyaratan perbaikan dan rehabilitasi yang diusulkan sehubungan dengan struktur 

dan / atau lingkungan sensitif yang ada, 
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• Mengkaji ulang jumlah dan perlakuan untuk pembersihan dan pengerukan untuk menilai dampak di 

luar lokasi dari persyaratan penggalian dan transportasi serta kekhawatiran akan erosi, tanah 

longsor dan stabilitas umum di wilayah tersebut, 

• Memastikan bahwa jalur air, pola drainase dan habitat yang ada dipertimbangkan dengan benar 

dalam kegiatan yang diusulkan, dan 

• Memastikan penyumbatan minimal akses yang ada ke daerah yang berdekatan. 

 

Penting bagi Spesialis Perlindungan dari NPIU untuk mengunjungi semua skema irigasi yang 

diidentifikasi memerlukan dalam studi terperinci untuk mendukung persiapan Kerangka Acuan (Terms 

of Reference / TOR) mereka berdasarkan kondisi aktual dan masalah lokal. Kunjungan lapangan ini 

harus dilakukan bersama dengan Spesialis Safeguard Nasional dari NPIU dan Spesialis Teknik Lokal yang 

akrab dengan skema irigasi yang diusulkan untuk memberikan informasi dan penjelasan yang 

diperlukan mengenai fitur desain. 
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BAB 4. Pengembangan Kapasitas, Pelatihan dan bantuan teknis  

Tim organisasi proyek akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tingkat keahlian yang terkait 

dengan Proyek cukup untuk melakukan tugas-tugas yang ada. Dokumen lingkungan akan memastikan 

bahwa ada persyaratan untuk pelatihan staf dan bahwa semua staf proyek yang bekerja di lokasi akan 

dilantik dalam proses pelatihan kesadaran lingkungan dan sosial (termasuk dalam induksi 

keselamatan). 

 

Berdasarkan koordinasi keseluruhan oleh MPWH, setiap skema irigasi akan dilaksanakan di tingkat 

nasional, provinsi dan kabupaten diharapkan dapat mengambil tanggung jawab untuk memastikan 

bahwa kerangka kerja ini didukung. Tugas utama, tanggung jawab, tindakan manajemen terkait yang 

diperlukan dalam mendukung kerangka kerja tercantum dalam Tabel berikut 
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Tabel 3: Tasks and Responsibilities for Environment and Social Issue 

Tasks Responsibility Required actions 

Development of training 

modules and materials, 

required standards and 

guidelines 

Safeguard Specialist 

(NPIU National 

Consultant) 

Training materials prepared in 

Indonesian for joint social and 

environmental training in three 

modules including: 

- General introduction to the 
safeguards framework (3 days) 

- Specialist training for project 
staff (2 days) 

- Specialist training for 
contractors (2 days) 

Guidelines and formats for 

screening (including basic 

information required when local 

governments submit their Annual 

Investment Plans), review, 

monitoring and reporting. 

General environmental 

and social safeguards 

orientation training for 

Project staff, and key local 

government counterparts 

(BAPPEDA, PW Agency, 

and DLH) 

Safeguard Specialist 

(NPIU National 

Consultant) 

Delivery of 3x3-day training 

events 

Specialist environmental 

and social training in 

screening, review and 

supervision procedures, 

for project staff and field 

supervision engineers 

Safeguard Specialist 

(NPIU National 

Consultant) 

Year 1 delivery of 3x2-day training 

Year 2 delivery 1 or 2 training events 

for newly recruiting staff. 
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Tasks Responsibility Required actions 

Specialist environmental 

and social safeguard 

training for 

contractors/consultants 

focusing on 

implementation of 

ESMMPs (Environmental 

and social management 

and monitoring Plan) 

National Safeguard 

Specialist (NPIU National 

Consultant) 

Rolling training program to be 

provided for all PIU’s contractors 

and consultants. 

Contractors/consultants to be 

issued with a certificate for 

renewal every 3 years. 

Commission 

environmental and social 

studies (environmental 

document) as necessary, 

including drafting of ToRs 

Safeguard Specialist (NPIU 

National Consultant) on 

basis of formal requests 

from respective local 

governments.  

 

Based on request by respective 

local governments 

Review and approval of 
environmental Document 

Local environmental 
authority. 

WBOJ to review at least 

one from each participating 

local government. 

Formal review and approval of 
environmental document by local 
environmental authority 

Monitoring and 

reporting 

For SOPs, field based 

supervising engineers 

supported by National 

Safeguard Specialist 

(NPIU Consultant) 

Supervising engineers complete field 

protocols by local project team into 6 

monthly reports for  NPIU team and 

WBOJ 

For environmental 

document, local 

environmental authorities 

supported by National 

Safeguard Specialist (NPIU 

Regional Consultant)  

Supervising engineers complete 

field protocols, monitoring data 

compiled by local project team 

into 6 monthly reports for NPIU 

team and WBOJ 
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The main capacity needs and related budget items required to support implementation of this 

framework are provided in the following Tabel. 

 

Tabel 4: Capacity Building and Indicative Budget (Environment) 

Item Needs Indicative budget 

Safeguard Specialist 

support to the NPIU 

(National Consultant 

Team)  

1 Senior Environmental & 

Social Safeguard Specialist 

24 months, including 12 months 

continuous during year 1 

Environmental &  Social 

safeguards training  –  

Development and delivery 
of modules to be prepared 
by Safeguards Specialist 
(NPIU National Consultant) 

No additional cost 

Training budget US$10,000 per training event to cover 

costs of travel, accommodation for 

participations, room hire, and 

consumables 

Development of Safeguard 
Instruments 
(Environmental Document, 
LARAP, IPP)  

Year 2018: 6 sub-projects US$10,000 x 6 = US$60,000  

Year 2019: 7 sub-projects 
(tbd) 

 

US$10,000 x 7 = US$70,000 

 

Implementation of 
Environmental & Social 
Management Plan  

Year 2018 – 2020 13 irrigation scheme x 6 times x IDR 

40.000.000 = IDR 3120 M = 

Environmental 

Management Training for 

each irrigation Scheme   

Year 2018– 2020 13 irrigation scheme x 2 people x 

3 days x IDR 2,500,000 = IDR 

195 M = US$  
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Item Needs Indicative budget 

Monitoring for 
implementation of 
environmental and social 
frame work and reporting   

Travel costs US$30,000 to be allocated to each 

safeguard specialist in National and 

Balai team 

 

im organisasi akan bertanggung jawab untuk memastikan tingkat keahlian yang terkait dengan proyek 

cukup untuk melakukan tugas-tugas yang ada. Dokumen Lingkungan akan ada persyaratan untuk 

pelatihan staf dan semua staf proyek yang bekerja di lokasi akan dilantik dalam proses pelatihan 

lingkungan dan sosial. Untuk tambahan biaya dan kapasitas yang terkait dengan proyek akan disertakan 

dalam PIP. 
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1.1 Lampiran  1  - Daftar Daerah Irigasi SIMURP 

No 
Nama Daerah 

Irigasi 

BBWS/BWS 

Terkait 

Kabupaten Provinsi Total area 
Length of primer 

canal 

Length of 

secondary canal 

Number of service area 

(tertiary block) (Ha) 

1 2 3 4 5 7 8 10 11 

 Talang Brantas Jember Jawa Timur 8.844 15.253 - 21.614 

 Cikeusik Cimanuk 

Cisanggarung 

Cirebon Jawa Barat 6.924 25.560 4.4701 10.606 

 Kedung Putri Serayu Opak Purwoerejo Jawa Tengah 4.341 9.372 49.724 8.534 

 Pemakkulu Pompengan 

Jeneberang 

Takalar Sulawesi Selatan 4.133 17.279 36.831 10.770 

 Jurang Batu NT I Lombok Tengah NTB 3.467 10.921 56.935 5.099 

 Karang Agung Hilir Sumatera VIII Musi Banyuasin Sulawesi Selatan 9.777 61.500 360.000 - 

 Jatiluhur Citarum Purwakarta,suban

g,karawang,indra

mayu dll 

Jawa Barat 183.229 - - - 
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Lampiran 3 – Jenis Kegiatan yang harus disertai AMDAL atau UKL-UPL  

 

No 
Sektor Atau Kegiatan 

Skala 

Amdal UK-UPL 

 Pembangunan baru daerah irigasi 

dengan luas  

≥ 3.000 ha 500 ha – 3.000 ha 

 Peningkatan daerah irigasi dengan luas 

tambahan  

≥ 1.000 ha 500 ha - 1.000 ha 

 Percetakan sawah, luas (perkelompok)  ≥ 500 ha 100 ha – 500 ha 

 Pengembangan rawa: Reklamasi rawa 

untuk kepentingan irigasi  

≥ 1.000 ha 500 ha - 1.000 ha 

 

Pembangunan Pengaman Pantai dan 

perbaikan muara sungai: - Jarak 

dihitung tegak lurus pantai  

> 500 m a. Sejajar pantai (sea 
wall/revetment) > 1 
km 

b. Tegak lurus pantai 
(groin, break water) 
10 m s/d < 500 m 

 

Normalisasi Sungai (termasuk sodetan 

dan/atau badan air) dan Pembuatan 

Kanal Banjir atau 

pembersihan/pengerukan/pemindahan 

sedimen untuk waduk, saluran induk, 

saluran sekunder dan saluran tersier :  

 

Kota besar / metropolitan:  

a. Panjang ≥ 5 km 

b. Volume pengerukan 

≥ 500.000 m3 
 

 

 

Kota sedang:  

a. Panjang ≥ 10 km 

b. Volume pengerukan 

≥ 500.000 m3 
 

 

Pedesaan :  

a. Panjang ≥ 10 km 
b. Volume pengerukan 

≥ 500.000 m3 

Kota besar / 

metropolitan:  

a. Panjang 1 km s/d < 
5 km atau 

b. Volume 
pengerukan 
50.000 m3  s/d < 
500.000 m3 

Kota sedang:  

a. Panjang 3 km s/d < 
10 km 

b. Volume 
pengerukan 
100.000 m3 s/d < 
500.000 m3 

Pedesaan :  

a. Panjang 5 km s/d < 
15 km 

b. Volume 
pengerukan 
150.000 m3 s/d < 
500.000 m3 
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Pembangunan dan/atau peningkatan 

jalan menggunakan perkerasan standar 

bina marga dengan pelebaran yang 

membutuhkan pengadaan lahan (diluar 

rumija) 

a.  

Kota besar/metropolitan:  

a. Panjang jalan ≥ 5 km 
dengan pengadaan 

lahan ≥ 20 ha atau 
b. Luas pengadaan lahan 

≥ 30 ha 

Kota sedang:  

a. Panjang jalan ≥ 5 km 

dengan luas 

pengadaan lahan ≥ 

30 ha atau 
b. Luas pengadaan lahan 

≥ 40 ha 
Pedesaan:  

a. Panjang jalan ≥ 5 km 
dengan luas 

pengadaan lahan ≥ 

40 ha atau  
b. Luas pengadaan lahan 

≥ 50 ha 

Kota 

besar/metropolitan:  

a. Panjang jalan 1 km 
s/d < 5 km  

b. Luas pengadaan 
lahan 2 ha s/d < 5 
ha  

Kota sedang:  

a. Panjang jalan 3 km 
s/d < 10 km  

b. Luas pengadaan 
lahan 5 ha s/d <10 
ha 

Pedesaan:  

a. Panjang jalan 10 
km s/d < 30 km  

b. Luas pengadaan 
lahan 10 ha s/d < 
30 ha 

 Pembangunan jembatan dengan 

panjang  

≥ 500 m 100 m s/d < 500 m 

 

Pembangunan Saluran Drainase (primer 

dan/atau sekunder) di pemukiman  

 

a. Kota 
besar/metropolita
n dengan panjang 

≥ 5 km  

b. Kota sedang 

dengan panjang ≥ 
10 km 

a. Pembangunan 
saluran primer 
dan sekunder  
dengan 
panjang < 5 km.  

b. Pembangunan 
kolam 
retensi/polder 
di areal 
kawasan 
pemukiman 
dengan luas 
kolam 
retensi/polder 
1 ha – 5 ha 

 
Jaringan air bersih di kota 

besar/metropolitan  

 

a. Pembangunan 
jaringan distribusi 
dengan luas 

layanan ≥ 500 ha 
b. Pembangunan 

jaringan transmisi 
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dengan panjang ≥ 
10 km 

 Pembangunan bangunan gedung diatas 

tanah/bawah tanah dengan  

 luas bangunan 5.000 m2 

s/d 10.000 m2 

 Peningkatan kualitas pemukiman 

dengan kegiatan berupa:  

- Penanganan kawasan kumuh 
perkotaan dengan pendekatan 
pemenuhan kebutuhan dasar (basic 
need) pelayanan infrastruktur tanpa 
pemindahan penduduk.  

- Pembangunan kawasan tertinggal, 
terpencil, kawasan perbatasan dan 
pulau-pulau kecil 

- Pengembangan kawasan perdesaan 
untuk meningkatkan ekonomi lokal 
(penangganan kawasan agropolitan 
KTP2D, desa pusat  pertumbuhan 
DPP) 

  Luas kawasan ≤ 10 ha 

 

Catatan: 

1. Dengan mengacu Peraturan Kementrian LH No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Kegiatan yang 
Wajib AMDAL. 

2. Untuk kegiatan yang wajib UKL-UPL mengacuk ke Peraturan Kementrian PU No. 10 Tahun 
2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum 
Yang Wajib Dilebngkapi Dengan UKL-UPL  

3. Kegiatan yang tidak memerlukan AMDAL atau UKL-UPL harus mempersiapkan SPPL (lihat 
Format SPPL dalam Lampiran 12). 



 

 

Lampiran 4 – Daftar Penapisan Cepat Lingkungan dan Sosial (Rapid Screening for Environmental and 

Social) 

 

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RAPID SCREENING 

 

Nama Daerah Irigasi:       Tanggal: 

No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 

Isu Sosial 

1 Apakah ada pengadaan tanah untuk 

memenuhi kebutuhan lahan terhadap 

kegiatan ini? 

  Jika Ya, estimasi jumlah PAPs yang 

terkena dan jenis dan/atau jumlah asset 

yang terkena.  

A Pembebasan lahan akan 
mempengaruhi kurang dari 200 orang. 

  Jika Ya, Pemrakarsa wajib menyiapkan 

rancangan LARAP singkat 
Pembebasan lahan akan mengambil 
kurang dari 10% aset produktif rumah 
tangga yang terkena dampak 

  

B Pembebasan lahan akan 
mempengaruhi lebih dari 200 orang. 

  Jika Ya, Pemrakarsa wajib menyiapkan 

rancangan LARAP Lengkap 
Pembebasan lahan akan mengambil 
lebih dari 10% aset produktif rumah 
tangga dan/atau melibatkan relokasi 
fisik; 

  

2 Apakah ada kemungkinan pemindahan 

penduduk (termasuk yang tinggal di 

tanah negara) 

  Jika Ya, estimasi jumlah PAPs yang harus 

dipindahkan 

3 
Apakah ada kemungkinan 

menggunakan tanah milik masyarakat 

yang disumbangkan secara sukarela? 

  Jika Ya, estimasi jumlah PAPs yang 

menyumbangkan tanahnya secara 

sukarela dan membuat Surat 

Pernyataan Sumbangan Tanah  

4 Apakah ada masyarakat 

adat/kelompok khusus di wilayah 

proyek 

  

Jika Ya, gambarkan secara singkat siapa 

mereka dan menyiapkan rencana 

spesifik untuk memastikan mereka akan 

mendapatkan manfaat sosial-ekonomi. 

- Sebutkan nama masyarakat 
adat/kelompok khusus tersebut? 

  

- Sebutkan sumber daya alam yang 
digunakan oleh masyarakat 
adat/kelompok khusus diatas? 
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No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 

- Bahasa lokal yang digunakan oleh 

kelompok adat/kelompok khusus 

diatas? 

  

5 Apakah ada potensi konflik 

sosial lainnya? 

  Jika Ya, Jelaskan prediksi sumber konflik  

6 Apakah ada penutupan akses 

masyarakat akibat kegiatan yang akan 

dilaksanakan? 

  Jika Ya, jelaskan jenis kegiatan yang 

akan dilaksanakan dan lokasi terjadinya 

penutupan akses masyarakat. 

7 Apakah terdapat  bangunan fasilitas 

umum yang akan terganggu dan/atau 

menganggu kegiatan di daerah irigasi?  

  Jika Ya, jelaskan jenis kegiatan yang 

akan dilaksanakan dan jenis bangunan 

fasum yang terganggu. 

8 Apakah terdapat utilitas yang 

fungsinya akan terganggu oleh 

kegiatan di daerah irigasi? 

  Jika Ya, jelaskan jenis kegiatan yang 

akan dilaksanakan dan jenis utilitas yang 

terganggu. 

9 Apakah masyarakat sekitar daerah 

irigasi memiliki kebiasaan membuang 

sampah ke sungai? 

   

10 Apakah masyarakat sekitar memiliki 

kebiasaan menggunakan saluran irigasi 

untuk Mandi, Cuci dan Kakus? 

  Jika Ya, sebutkan lokasi-lokasi irigasi 

tersebut.  

Isu Lingkungan 

1 Apakah kegiatan akan melibatkan 

pekerjaan sipil dan membutuhkan 

kontraktor 

  Jika Ya, jabarkan dengan singkat  1) 

Deskripsi pekerjaan secara singkat, 2) 

Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan   

2 Apakah Kegiatan masuk dalam daftar 

kegiatan PU yang memerlukan 

pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan.  

  Jika Ya,   Jelaskan dokumen yang 

dipersiapkan dan secara singkat 

langkah-langkah mitigasi (UKL/UPL, 

AMDAL, SPPLH) 

A Pembangunan baru daerah irigasi 

dengan luas ≥ 3.000 ha 

  
Jika Ya, pemrakarsa wajib menyiapkan 

dokumen AMDAL dan memproses ijin 

lingkungan dan tidak melanjutkan ke 

poin B 

 

Peningkatan daerah irigasi dengan luas 

tambahan ≥ 1.000 ha 

  

Percetakan sawah, luas (perkelompok) 

≥ 500 ha 

  



 

 

No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 

Pengembangan rawa: Reklamasi rawa 

untuk kepentingan irigasi ≥ 1.000 ha 

  Jika Tidak, Silahkan melanjutkan ke 

pertanyaan di poin B.  

 

Luas merujuk ke total luas layanan 

irigasi yang akan dikerjakan. 

Pembangunan Pengaman Pantai dan 

perbaikan muara sungai: - Jarak 

dihitung tegak lurus pantai > 500 m 

  

Normalisasi Sungai (termasuk sodetan 

dan/atau badan air) dan Pembuatan 

Kanal Banjir atau 

pembersihan/pengerukan/pemindaha

n sedimen untuk waduk, saluran induk, 

saluran sekunder dan saluran tersier :  

Kota besar / metropolitan:  

c. Panjang ≥ 5 km 

d. Volume pengerukan ≥ 500.000 

m3 
Kota sedang:  

c. Panjang ≥ 10 km 

d. Volume pengerukan ≥ 500.000 
m3 

Pedesaan :  

c. Panjang ≥ 10 km 

d. Volume pengerukan ≥ 500.000 
m3 

  

Pembangunan dan/atau peningkatan 

jalan menggunakan perkerasan 

standar bina marga dengan pelebaran 

yang membutuhkan pengadaan lahan 

(diluar rumija) 

Kota besar/metropolitan:  

c. Panjang jalan ≥ 5 km dengan 

pengadaan lahan ≥ 20 ha atau 

d. Luas pengadaan lahan ≥ 30 ha 
Kota sedang:  

c. Panjang jalan ≥ 5 km dengan luas 

pengadaan lahan ≥ 30 ha atau 

d. Luas pengadaan lahan ≥ 40 ha 
Pedesaan:  
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b. Panjang jalan ≥ 5 km dengan luas 

pengadaan lahan ≥ 40 ha atau 

c. Luas pengadaan lahan ≥ 50 ha 

Pembangunan jembatan dengan 

panjang ≥ 500 m 

  

Pembangunan Saluran Drainase 

(primer dan/atau sekunder) di 

pemukiman  

a. Kota besar/metropolitan 

dengan panjang ≥ 5 km  

b. Kota sedang dengan panjang 

≥ 10 km 

  

Jaringan air bersih di kota 

besar/metropolitan  

a. Pembangunan jaringan distribusi 

dengan luas layanan ≥ 500 ha 

b. Pembangunan jaringan transmisi 

dengan panjang ≥ 10 km 

  

B Pembangunan baru daerah irigasi 

dengan luas  500 ha – 3.000 ha 

  

Jika Ya, Pemrakarsa wajib menyiapkan 

dokumen UKL-UPL dan memproses ijin 

lingkungan 

 

Jika Tidak, Pemrakarsa wajib 

menyiapkan SPPL dan memproses ijin 

lingkungan 

 

Luas merujuk ke total luas layanan 

irigasi yang akan dikerjakan. 

Peningkatan daerah irigasi dengan luas 

tambahan  500 ha - 1.000 ha 

  

Percetakan sawah, luas (perkelompok)  

100 ha – 500 ha 

  

Pengembangan rawa: Reklamasi rawa 

untuk kepentingan irigasi  500 ha - 

1.000 ha  

  

Pembangunan Pengaman Pantai dan 

perbaikan muara sungai:  

c. Sejajar pantai (sea wall/revetment) 
> 1 km 

d. Tegak lurus pantai (groin, break 
water) 10 m s/d < 500 m 

  

Normalisasi Sungai (termasuk sodetan) 

dan Pembuatan Kanal Banjir  atau 

pembersihan/pengerukan/pemindaha

n sedimen untuk waduk, saluran induk, 

saluran sekunder dan saluran tersier:  

  



 

 

No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 

Kota besar / metropolitan:  

c. Panjang 1 km s/d < 5 km atau 
d. Volume pengerukan 50.000 m3  

s/d < 500.000 m3 
Kota sedang:  

c. Panjang 3 km s/d < 10 km 
d. Volume pengerukan 100.000 m3 

s/d < 500.000 m3 
Pedesaan :  

c. Panjang 5 km s/d < 15 km 
d. Volume pengerukan 150.000 m3 

s/d < 500.000 m3 

Pembangunan dan/atau peningkatan 

jalan menggunakan perkerasan 

standar bina marga dengan pelebaran 

yang membutuhkan pengadaan lahan 

(diluar rumija) 

Kota besar/metropolitan:  

c. Panjang jalan 1 km s/d < 5 km  
d. Luas pengadaan lahan 2 ha s/d < 5 

ha  
Kota sedang:  

c. Panjang jalan 3 km s/d < 10 km  
d. Luas pengadaan lahan 5 ha s/d 

<10 ha 
Pedesaan:  

c. Panjang jalan 10 km s/d < 30 km  
d. Luas pengadaan lahan 10 ha s/d < 

30 ha 

  

Pembangunan subway/underpass, 

terowongan/tunnel, jalan layang/fly 

over, dan jembatan :  

Pembangunan jembatan (diatas 

sungai/badan air) dengan Panjang 100 

m s/d < 500 m 

  

Drainase permukaan perkotaan :  

a. Pembangunan saluran primer dan 
sekunder  dengan panjang < 5 km 
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b. Pembangunan kolam 
retensi/polder di areal kawasan 
pemukiman dengan luas kolam 
retensi/polder 1 ha – 5 ha 

Pembangunan bangunan gedung 

diatas tanah/bawah tanah dengan luas 

bangunan 5.000 m2 s/d 10.000 m2 

  

Peningkatan kualitas pemukiman 

dengan luas kawasan ≤ 10 ha 

kegiatan berupa:  

- Penanganan kawasan kumuh 
perkotaan dengan pendekatan 
pemenuhan kebutuhan dasar (basic 
need) pelayanan infrastruktur tanpa 
pemindahan penduduk.  

- Pembangunan kawasan tertinggal, 
terpencil, kawasan perbatasan dan 
pulau-pulau kecil 

- Pengembangan kawasan perdesaan 
untuk meningkatkan ekonomi lokal 
(penangganan kawasan agropolitan 
KTP2D, desa pusat  pertumbuhan 
DPP) 

  

3 Apakah dalam tapak kegiatan / 

kegiatan ada spesies yang endemik 

atau dilindungi menurut undang - 

undang, atau ada species non-asli 

(alien or invasive species) yang 

memerlukan penanganan khusus 

  
Jika Ya, Jelaskan secara singkat jenis 

spesies yang dilindungi, lokasi, dan jalur 

lalulintasnya.  

 

4 Apakah kegiatan yang direncanakan 

ada menimbulkan kebisingan dan/atau 

pencemaran udara/debu?  

  Jika Ya, Jelaskan secara singkat kegiatan  

apa saja yang dapat menimbulkan 

dampak tersebut. 

5 Apakah kegiatan akan menggunakan 

alat berat yang dapat menimbulkan 

dampak getaran yang menganggu?  

  Jika Ya, Jelaskan secara singkat kegiatan  

apa saja yang dapat menimbulkan 

dampak tersebut. 

6 Apakah ada kegiatan yang 

direncanakan akan beresiko terjadinya 

erosi tanah atau sedimentasi? 

  Jika Ya, (seperti  contoh  longsor,  

ambles, penyumbatan).Jelaskan secara 

singkat kegiatan yang dapat 

menimbulkan dampak longsor dan 



 

 

No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 

titik-titik lokasi kemungkinan terjadinya 

longsor 

7 Apakah kegiatan yang direncanakan 

akan menyebabkan penurunan 

kualitas air yang merugikan 

pengguna air? 

  Jika Ya, Jelaskan secara singkat kegiatan 

yang dapat menimbulkan dampak 

tersebut dan titik-titik lokasi yang 

memiliki sumber pencemar ke air.  

8 

Apakah kegiatan yang direncanakan 

dapat berakibat pencemaran 

dan/atau risiko kesehatan 

masyarakat? 

  Jika Ya, Jelaskan secara singkat 

kegiatan yang dapat menyebabkan 

terjadinya dampak tersebut, titik-titik 

lokasi yang memiliki sumber 

pencemar, dan resiko  yang mungkin 

terjadi (Bakteri, kimia, oli, dll)  

9 
Apakah ada kegiatan akan dilakukan 

dalam kawasan hutan lindung, cagar 

alam, suaka margasatwa, taman 

nasional atau kawasan konservasi 

lainnya 

  Jika Ya, jelaskan lokasi-lokasi kawasan 

hutan lindung, cagar alam, suaka 

margasatwa, taman nasional atau 

kawasan konservasi lainnya dan 

kegiatan yang akan dilakukan di lokasi 

tersebut. 

10 Apakah lokasi kegiatan yang 

direncanakan akan menggangu, atau 

meningkatkan resiko kecelakaan 

pada aktivitas masyarakat sekitar 

(contoh kegiatan sekolah, rumah 

sakit, dll) 

  

Jika Ya, Jelaskan secara singkat 

kegiatan yang akan dilaksanakan 

dampak yang muncul. 

11 Apakah ada kegiatan yang 

direncanakan akan melewati daerah 

cagar budaya di sepanjang tapak 

proyek 

  Jika Ya, jelaskan secara singkat jenis 

pekerjaan yang akan dilaksanakan di 

lokasi cagar budaya yang dilalui. 

12 Apakah dalam pelaksanaan kegiatan 

akan menggunakan material Tanah, 

kayu atau sumber daya alam lainnya? 

  Jika Ya, maka perusahaan penyedia 

harus memiliki ijin pemanfaatan 

sumber daya alam.  

13 Apakah Kegiatan akan menghasilkan 

buangan bahan galian?  

  Jika Ya, sebutkan estimasi volume 

buangan, lokasi pembuangan, ijin dari 

lokasi pembuangan tersebut. 

14 Apakah terdapat saluran 

pembuangan dari hunian dan non 

hunian di sepanjang saluran irigasi?  

  Jika Ya, sebutkan sumber limbah 

berasal dari mana? Dan lokasi saluran 

pembuangan tersebut.  
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Disampaikan Oleh : 

 

 

  

Tanda tangan: …………………………………….. 

Nama: …………………………………………………  

Posisi: ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 5 – Dampak Lingkungan Umum dan Langkah-langkah Mitigasi  

 

Sumber Dampak Kemungkinan Dampak Aspek Usulan Langkah-langkah Mitigasi  

Fase Pra-Konstruksi       

Investigasi dan desain dan analisis 

daerah irigasi yang akan direhabilitasi 

di pada SIMURP 

Tidak ada dampak N/A N/A 

Penyebarluasan informasi mengenai 

kegiatan proyek ke masyarakat sekitar 

waduk dan DAS 

Terjadinya Persepsi Negatif 

Masyarakat 

Pendapat 

Masyarakat 

Penyebaran informasi yang tepat kepada 

masyarakat yang terkena dampak. 

Membangun Mekanisme Penanganan Keluhan di 

tingkat PIU. 

Survey Sedimen Terjadinya Persepsi Negatif 

Masyarakat 

Pendapat 

Masyarakat 

Penyebaran informasi yang tepat kepada 

masyarakat yang terkena dampak. 

Membangun Mekanisme Penanganan Keluhan di 

tingkat PIU. 

Koordinasi antara instansi terkait Tidak ada dampak N/A N/A 

Persiapan Lahan   

 

Perubahan kepemilikan lahan 

karena adanya kegiatan pengadaan 

/ pembelian lahan 

Kepemilikan 

lahan 

Mengembangkan dan menerapkan Rencana 

Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali 

(LARAP) berdasarkan LAPRF 

Terjadinya Persepsi Negatif 

Masyarakat akibat dampak 

turunan dari kegiatan pengadaan / 

pembelian tanah 

Konflik Sosial Penyebaran informasi yang tepat kepada 

masyarakat yang terkena dampak. 

Membangun Mekanisme Penanganan Keluhan di 

tingkat PIU. 
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Sumber Dampak Kemungkinan Dampak Aspek Usulan Langkah-langkah Mitigasi  

 

Fase Konstruksi       

Mobilisasi dan demobilisasi Peralatan, 

Bahan, dan personil selama kegiatan 

pekerjaan sipil 

Peningkatan konsentrasi debu 

(TSP) di udara 

Kualiatas Udara Mengembangkan dan melaksanakan rencana 

manajemen transportasi yang mencakup 

penggunaan penutup material selama 

transportasi material dan/ atau melakukan 

kontrol debu dengan menyemprotkan air di 

jalanan ketika mobilisasi dilakukan selama hari 

tertentu (musim kemarau) dua kali sehari (siang 

dan sore) 

Dampak debu pada sistem 

pernapasan manusia dari material 

halus yang hilang selama 

transportasi 

Kesehatan 

Masyarakat 

Mengembangkan dan melaksanakan rencana 

manajemen transportasi yang mencakup 

penggunaan penutup material selama 

pengangkutan material dan melakukan 

penyiraman 2 kali sehari terutama di sekitar 

daerah tempat tinggal 

Gangguan lalu lintas sementara 

karena kegiatan transportasi 

Transportasi Mengembangkan dan melaksanakan rencana 

manajemen lalu lintas untuk memastikan 

gangguan lalu lintas seminimal mungkin 

Kegiatan perekrutan tenaga kerja Peningkatan pendapatan 

Masyarakat (tenaga kerja untuk 

kegiatan pekerjaan sipil) 

Dampak 

Ekonomi 

Memastikan bahwa gaji para pekerja harus 

minimal sama dengan Upah Minimum Lokal 



 

 

Sumber Dampak Kemungkinan Dampak Aspek Usulan Langkah-langkah Mitigasi  

kecemburuan sosial antara pekerja 

migran dengan pekerja lokal 

Kecemburuan 

Sosial 

Termasuk persyaratan untuk melibatkan 

masyarakat setempat sebagai tenaga kerja 

dalam kontrak Kontraktor. 

Membangun Mekanisme Penanganan Keluhan di 

tingkat PIU. 

Pengoperasian basecamp sementara 

untuk pekerja 

Peningkatan limbah domestik dari 

kegiatan pekerjaan sipil 

Sampah 

Domestik 

Menyediakan tangki septik dan tempat 

pengumpulan sampah sementara, tidak diizinkan 

untuk membakar sampah, dan menerapkan 3R 

(reduce, reuse, recycle) metodologi 

Pekerjaan sipil untuk rehabilitasi 

Daerah irigasi (termasuk akses jalan) 

konsentrasi debu meningkat (TSP) 

di udara 

Polusi Udara Pemasangan penghalang di sekitar wilayah 

pekerjaan sipil untuk mencegah penyebaran 

debu ke masyarakat setempat 

Kebisingan yang dihasilkan oleh 

kegiatan pekerjaan sipil 

Polusi Suara Pemasangan penghalang di sekitar wilayah 

pekerjaan sipil untuk meminimalkan kebisingan 

dan tidak melakukan pekerjaan konstruksi 

apapun di malam hari 

Dampak dari bahan limbah sisa 

konstruksi 

Polusi Air Mengembangkan dan menerapkan rencana kerja 

untuk mengontrol dan meminimalkan kehabisan 

material konstruksi 

Gangguan lalu lintas gangguan 

karena kegiatan rehabilitasi jalan 

akses 

Transportasi Mengembangkan dan melaksanakan rencana 

manajemen lalu lintas untuk memastikan 

gangguan lalu lintas yang minim 

Pekerjaan penghancuran / demolition puing-puing beton akibat 

pekerjaan pembongkaran 

Sampah 

Konstruksi 

penanganan pembuangan puing-puing beton 
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Sumber Dampak Kemungkinan Dampak Aspek Usulan Langkah-langkah Mitigasi  

konsentrasi debu meningkat (TSP) 

di udara 

Polusi Udara Instalasi penghambat disekitar pekerjaan 

pembongkaran untuk mencegah penyebaran 

debu ke masyarakat setempat 

Kebisingan yang dihasilkan oleh 

kegiatan pekerjaan sipil 

Polusi Suara Instalasi penghambat disekitar pekerjaan 

pembongkaran untuk meminimalkan kebisingan 

dan tidak melakukan pekerjaan konstruksi 

konstruksi di malam hari 

Potensi beban sedimen tambahan 

dalam sistem air akibat dari 

pembongkaran 

Polusi Air Mengembangkan dan menerapkan rencana kerja 

untuk mengontrol dan meminimalkan bahan sisa 

limpasan 

Instalasi instrumentasi & peralatan 

untuk rehabilitasi bendungan 

Tidak ada dampak N/A N/A 

Pembangunan bendungan 

pemeriksaan (check dam) dan 

langkah-langkah stabilisasi daerah tepi 

sungai 

puing-puing beton akibat 

pekerjaan pembongkaran 

Sampah 

Konstruksi 

penanganan pembuangan puing-puing beton 

konsentrasi debu meningkat (TSP) 

di udara 

Polusi Udara Instalasi penghambat disekitar pekerjaan 

pembongkaran untuk mencegah penyebaran 

debu ke masyarakat setempat 

Kebisingan yang dihasilkan oleh 

kegiatan pekerjaan sipil 

Polusi Suara Pemasangan penghalang di sekitar wilayah 

pekerjaan sipil untuk meminimalkan kebisingan 

dan tidak melakukan pekerjaan konstruksi 

apapun di malam hari 

beban sedimen tambahan 

potensial dalam sistem air dari 

bahan konstruksi sisa dan 

pekerjaan pembongkaran 

Polusi Air Mengembangkan dan menerapkan rencana kerja 

untuk mengontrol dan meminimalkan bahan sisa 

limpasan 



 

 

Sumber Dampak Kemungkinan Dampak Aspek Usulan Langkah-langkah Mitigasi  

Penurunan muka air akibat 

kegiatan konstruksi 

Kualitas Air konsultasi yang tepat dengan dan penyebaran 

informasi kepada masyarakat lokal dalam 

menentukan derajat dan waktu perubahan 

jadwal operasional 

Membersihkan sedimen dari daerah 

irigasi (pengerukan, pembilasan dan 

pekerjaan pengalihan) 

Pembersihan lumpur sedimen dari 

saluran daerah irigasi 

Sampah 

Lumpur 

penanganan yang tepat dari pembuangan 

lumpur 

Perubahan kualitas air Kualitas Air konsultasi yang tepat dengan dan penyebaran 

informasi kepada masyarakat lokal dalam 

menentukan waktu pelaksanaan kegiatan 

pembersihan sedimen 

 konflik sosial muncul akibat bau 

yang ditimbulkan oleh lumpur 

endapan  

Keluhan 

masyarakat  

Penyebaran informasi yang memadai serta 

konsultasi dengan kelompok masyarakat 

terdampak. 

Membangun Mekanisme Penanganan Keluhan di 

tingkat PIU. 

Fase Operasional 

Kegiatan Dewatering Penurunan tingkat air dan kualitas 

air akibat kegiatan dewatering 

Kualitas dan 

Kuantitas Air 

Konsultasi yang tepat dengan penyebaran 

informasi kepada masyarakat lokal dalam 

menentukan derajat dan waktu kegiatan 

dewatering 

Membersihkan gulma air dari Waduk Sampah Organik  Sampah 

Organik 

penanganan pembuangan sampah organik 

Membersihkan rumput-rumput di 

sekitar bendungan 

Sampah Organik Sampah 

Organik 

penanganan pembuangan sampah organik 
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Sumber Dampak Kemungkinan Dampak Aspek Usulan Langkah-langkah Mitigasi  

 

Perubahan jadwal operasional 

bendungan 

Penurunan muka air akibat 

perubahan jadwal operasional 

Kualitas air konsultasi yang tepat dengan penyebaran 

informasi kepada masyarakat lokal dalam 

menentukan derajat dan waktu mengenai 

perubahan jadwal operasional 

 Konflik sosial terhadap perubahan 

jadual pengoperasioan bendungan 

yang menyebabkan jadual 

pengguna air menjadi  

Kuantitas air Sosialisasi perubahan jadual pengoperasian 

bendungan terhadap masyarakat sekitar  

Partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan waduk dan DAS 

Terjadinya Persepsi Negatif 

Masyarakat akibat dampak 

turunan dari kegiatan pengadaan / 

pembelian tanah 

Konflik Sosial penyebaran informasi yang tepat kepada 

masyarakat yang terkena dampak dan 

mengembangkan rencana partisipasi masyarakat 

untuk masing-masing sub-proyek dengan 

mengacu pada Pedoman Partisipasi Masyarakat. 

Pembuatan dan penerapan Rencana Pengadaan 

Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP) dengan 

pedoman LAPRF 

Membangun Mekanisme Penanganan Keluhan di 

tingkat PIU. 

Terjadinya Konflik Sosial 

kecemburuan sosial antara peserta 

program partisipasi masyarakat 

dengan yang bukan peserta. 

Konflik Sosial  penyebaran informasi yang tepat kepada 

masyarakat yang terkena dampak dan 

mengembangkan rencana partisipasi masyarakat 

untuk masing-masing sub-proyek dengan 

mengacu pada Pedoman Partisipasi Masyarakat. 



 

 

Sumber Dampak Kemungkinan Dampak Aspek Usulan Langkah-langkah Mitigasi  

Membangun Mekanisme Penanganan Keluhan di 

tingkat PIU. 

Peningkatan pendapatan 

masyarakat sehubungan dengan 

program partisipasi masyarakat 

Dampak 

Ekonomi 

Mengembangkan & melaksanakan rencana 

partisipasi masyarakat untuk masing-masing sub-

proyek dengan mengacu pada Pedoman 

Partisipasi Masyarakat 

dampak yang mungkin dalam cara 

hidup masyarakat hukum adat 

Masyarakat 

hukum adat 

Mengembangkan dan menerapkan rencana 

Pengembangan Masyarakat hukum adat dengan 

mengacu pada Kerangka Perencanaan 

Masyarakat hukum adat 
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Lampiran 6 – Data Requirements in Preparing Environmental Documents 

 

Source of Impact Possible Impacts Aspect Data Requirement Source of Data 

Pre-Construction Phase         

Investigations and design and analysis 

of dams to be rehabilitated under 

DOISP2 

No Impact N/A N/A N/A 

Dissemination of information 

regarding project activities to 

reservoir and watershed communities 

Occurrence of 

Community’s Negative 

Perception  

Community 

Perception 

a. Community Perception 

b. Community concern, 

complaints and resolve 

progress 

a. Social Assessment 

b. Grievance Redress 

Record 

Sediment Surveys Occurrence of 

Community’s Negative 

Perception  

Community 

Perception 

a. Community Perception 

b. Community concern, 

complaints and resolve 

progress 

a. Social Assessment 

b. Grievance Redress 

Record 

Coordination between related 

institutions 

No Impact N/A N/A N/A 

Possible limited land acquisition 

activities 

Change of land ownership 

due to land procurement 

activity 

Land 

Ownership 

Land ownership and 

utilization  

Social assessment 

Occurrence of 

Community’s Negative 

Perception due to 

derivative impact of the 

land procurement activity 

Social Conflict a. Community Perception 

b. Community concern, 

complaints and resolve 

progress 

a. Social Assessment 

b. Grievance Redress 

Record 



 

 

Source of Impact Possible Impacts Aspect Data Requirement Source of Data 

 

Construction Phase         

Mobilization and demobilization of 

Equipment, Materials, and personnel 

during civil works activities  

Increased dust 

concentration (TSP) in the 

air 

Air Quality Air quality data Air quality survey 

Dust impact on human 

respiratory systems from 

material loss during 

transportation 

Public Health Baseline of public health Social assessment 

Temporary traffic 

disruption due to 

transportation activities 

Transportation Baseline of transportation Transport survey 

Manpower recruitment activities Increase of Community’s 

income (labor for civil 

works activities) 

Economic 

impact 

a. Baseline of local socio-

economic condition 

b. Work Specification 

c. % of local recruited 

manpower 

d. Total of local workforce 

Social assessment 

Social jealousy between 

migrant workers with local 

workers 

Social jealousy a. Baseline of local socio-

economic condition 

b. Community concern, 

complaints and resolve 

progress 

a. Social assessment 

 

b. Grievance Redress 

Record 
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Source of Impact Possible Impacts Aspect Data Requirement Source of Data 

Operation of temporary basecamp for 

workers 

Increased domestic waste 

from civil works 

manpower activities 

Domestic 

Waste 

a.  Number of workforces in 

the basecamp 

b. Time to stay (up to the 

end of construction) 

Project Work plan 

Civil works for rehabilitation/ remedial 

works of dam/reservoir sites 

(including access road) 

Increased dust 

concentration (TSP) in the 

air 

Air pollution Air quality data Air quality survey 

Noise generated by civil 

works activities 

Noise Pollution Noise baseline data Noise baseline survey 

Impacts from residual 

construction material run-

off 

Water Pollution Turbidity, biochemical 

oxygen demand (BOD), total 

suspended solids (TSS), 

dissolved oxygen (DO), and 

temperature in water.  

Periodical water sampling 

activities (including before 

construction works) 

Temporary traffic 

disruption due to access 

road rehabilitation 

activities 

 

Transportation Baseline of transportation Transport survey 

Demolitions works Concrete debris as result 

of demolition works 

Construction 

Waste 

    

Increased dust 

concentration (TSP) in the 

air 

Air pollution Air quality data Air quality survey 



 

 

Source of Impact Possible Impacts Aspect Data Requirement Source of Data 

Noise generated by civil 

works activities 

Noise Pollution Noise baseline data Noise baseline survey 

Potential additional 

sediment load within 

water system from 

demolition 

Water Pollution Turbidity, biochemical 

oxygen demand (BOD), total 

suspended solids (TSS), 

dissolved oxygen (DO), and 

temperature in water.  

Periodical water sampling 

activities (including before 

construction works) 

Installation of instrumentation & 

equipment for rehabilitation of dams 

 

No Impact N/A N/A N/A 

Construction of Check dam and 

riverbank stabilization measures  

Concrete debris as result 

of demolition works 

Construction 

Waste 

Estimated amount of waste 

generated 

Project Management 

record 

Increased dust 

concentration (TSP) in the 

air 

Air pollution Air quality data Air quality survey 

Noise generated by civil 

works activities 

Noise Pollution Noise baseline data Noise baseline survey 

Potential additional 

sediment load within 

water system from 

residual construction 

material run-off and 

demolition works 

Water Pollution Turbidity, biochemical 

oxygen demand (BOD), total 

suspended solids (TSS), 

dissolved oxygen (DO), and 

temperature in water.  

Periodical water sampling 

activities (including before 

construction works) 
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Source of Impact Possible Impacts Aspect Data Requirement Source of Data 

Decrease of water level 

due to construction 

activities 

Water Quantity Turbidity, biochemical 

oxygen demand (BOD), total 

suspended solids (TSS), 

dissolved oxygen (DO), and 

temperature in water.  

 

 

Periodical water sampling 

activities (including before 

construction works) 

Implementation Phase         

Sediment removal from reservoirs 

(dredging, flushing and diversion 

works) 

Sediment sludge removed 

from reservoir 

Solid Waste Estimated amount of waste 

generated 

Project Management 

record 

Dewatering activities Decrease of water level 

and water quality due to 

dewatering activities 

Water Quantity 

& Quality 

Turbidity, biochemical 

oxygen demand (BOD), total 

suspended solids (TSS), 

dissolved oxygen (DO), and 

temperature in water.  

Periodical water sampling 

activities (including before 

construction works) 

Removal of Aquatic Weeds from 

Reservoirs 

Organic waste  Organic waste Estimated amount of waste 

generated 

Project Management 

record 

Clearing grass around dam Organic waste  Organic waste Estimated amount of waste 

generated 

Project Management 

record 

Changes in operational schedules of 

dams 

Decrease of water level 

due to changes in 

operational schedules 

Water Quantity Turbidity, biochemical 

oxygen demand (BOD), total 

suspended solids (TSS), 

Periodical water sampling 

activities (including before 

construction works) 



 

 

Source of Impact Possible Impacts Aspect Data Requirement Source of Data 

dissolved oxygen (DO), and 

temperature in water.  

Community participation in reservoir 

and watershed management 

Occurrence of 

Community’s Negative 

Perception due to 

derivative impact of the 

land procurement activity 

Social Conflict a. Community Perception 

b. Community concern, 

complaints and resolve 

progress 

a. Social Assessment 

b. Grievance Redress 

Record 

Occurrence of social 

conflict due to social 

jealousy between 

participants of program 

and not participants 

Social Conflict a. Community Conflict 

b. Community concern, 

complaints and resolve 

progress 

a. Social Assessment 

b. Grievance Redress 

Record 

Increase of Community’s 

income due to community 

participation programs 

Economic 

Impact 

a. Baseline of local socio-

economic condition 

b. Community concern, 

complaints and resolve 

progress 

a. Social assessment 

 

b. Grievance Redress 

Record 

Possible impacts on 

indigenous peoples' way 

of life 

Indigenous 

Peoples 

Social survey on indigenous 

peoples 

Indigenous peoples 

assessment 
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Lampiran 7 – Prosedur Penyusunan Dokumen Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan 

Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) 

 

Menurut kementrian Lingkungan Hidup Peraturan No.16 tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Dokumen Lingkungan, langkah-langkah berikut harus diambil dalam perumusan dan 

pelaksanaan UKL-UPL. 

(i) Manajemen Proyek berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dan 

mengisi formulir UKL-UPL yang disediakan Template UKL-UPL dan Surat Pernyataan 

Jaminan Pelaksanaan UKL-UPL disajikan pada Lampiran 11. 

(ii) Manajemen Proyek harus menyiapkan dokumen UKL-UPL yang mempertimbangkan 

dampak terhadap lingkungan, habitat alami, pengelolaan hama di daerah yang 

terpengaruh Kegiatan Proyek, termasuk analisis alternatif dan persyaratan tambahan 

berdasarkan penyaringan dampak potensial. 

(iii) Dokumen UKL-UPL juga harus berisi informasi seperti estimasi anggaran untuk program 

atau kegiatan pengelolaan lingkungan, program konsultasi publik dan pengaturan 

kelembagaan untuk pelaksanaan UKL-UPL. 

(iv) Manajemen Proyek menyerahkan formulir yang telah dilengkapi kepada Badan 

Lingkungan Hidup Daerah untuk ditinjau / evaluasi. 

(v) Badan Lingkungan Hidup Daerah mengeluarkan persetujuan untuk UKL-UPL yang 

diusulkan. 

(vi) Manajemen Proyek menyerahkan salinan final UKL-UPL kepada Gubernur / Walikota / 

Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah. 

(vii) Manajemen Proyek mengimplementasikan UKL-UPL. 

(viii) Melaporkan Pelaksanaan Manajemen Proyek  UKL-UPL setiap 6 bulan untuk BLH dan 

Gubernur / Walikota / Bupati. 

 

Untuk kegiatan yang tidak memerlukan UKL-UPL, Pernyataan Jaminan Pelaksanaan Pengelolaan 

dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) dibutuhkan. 

Catatan: Pengkajian lingkungan dari aktifitas  Proyek harus menangani masalah-masalah 

pengelolaan hama di mana rencana pengelolaan lingkungan yang relevan dan terkait 
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Draft Dokumen – Untuk Penggunaan Internal 

 
 

harusmelakukan pendekatan dengan  mempromosikan pelaksanaan Manajemen Hama Terpadu. 

Manajemen hama ditujukan oleh pemrakarsa proyek selama persiapan UKL-UPL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



86 
 

Lampiran 8 – Pedoman dalam Penyusunan Dokumen Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan 

dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) 

 

Formulir berikut adalah Format untuk Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-

UPL). Ini menggambarkan dampak dari kegiatan yang direncanakan pada lingkungan dan 

bagaimana hal itu akan dikelola. Format ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

Nomor 16/2012 yang dapat digunakan juga untuk panduan lebih lanjut. 

  

Judul Bab / sub-bab Isi / Keterangan 

Surat Pernyataan dari Pemrakarsa Proyek 

a. Surat pernyataan dari manajemen proyek akan menyatakan akuntabilitas mereka untuk 
memastikan bahwa Rencana Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Rencana Pemantauan 
Lingkungan (UPL) yang akan dilakukan. Surat pernyataan ini harus ditandatangani pada 
materai dan disahkan oleh Kepala BLH, (badan lingkungan hidup setempat) dan Kepala 
Pemerintah Daerah (Gubernur / Bupati / Walikota). 

Manajemen proyek terdiri dari pihak-pihak yang menyiapkan dan melaksanakan Kegiatan 

proyek, pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk operasi dan pemeliharaan Kegiatan proyek, 

dan pihak lain yang bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan. 

I.  IDENTITAS PEMRAKARSA PROYEK 

1.1 Nama Pemrakarsa ………………………………. 

1.2 nama Badan 

Pengelola Proyek 

 

Nama badan pengelola dan deskripsi pekerjaan mereka pada setiap 

tahap Kegiatan Proyek,  harus mencakup: 

 

a. Badan atau kantor yang bertanggung jawab atas penyusunan dan 
pelaksanaan Aktivitas Proyek. 

b. Badan atau kantor yang bertanggung jawab untuk operasi dan 
pemeliharaan Proyek setelah pekerjaan selesai. 

c. Badan atau kantor yang bertanggung jawab untuk pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan. 

 

1.3 Alamat kantor, 

kode pos, telepon 

dan fx, website 

dan email 

 

Alamat jelas  dari lembaga yang disebutkan atau kantor yang terkait 

dengan Kegiatan Proyek sesuai dengan poin 1.1 di atas. 

  

 

II. GAMBARAN KEGIATAN PROYEK DAN DAMPAKNYA 
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Judul Bab / sub-bab Isi / Keterangan 

2.1 Nama kegiatan 

proyek  

Nama kegiatan proyek secara jeals dan lengkap 

 

2.2 Lokasi kegiatan 

proyek (Dengan 

peta atau ilustrasi 

lokasi) 

a. Lokasi Kegiatan Proyek secara jelas dan lengkap: Kelurahan / Desa, 
Kabupaten / kota, dan Provinsi mana Aktivitas Proyek dan 
komponennya. 

 

b. Lokasi Kegiatan Proyek harus digambar dalam peta menggunakan 
skala yang memadai (misalnya, 1: 50.000, disertai dengan lintang 
dan bujur dari lokasi). 

2.3 Skala dari 

kegiatan proyek  

 

 

 

1.4 Kesesuaian 
anatar Lokasi 
kegiatan yang 
direncanakan 
dengan rencana 
tata ruang 
pemerintah 
daerah 

 

2.5 Prinsip 

Persetujuan dalam 

kegiatan yang 

direncanakan. 

Estimasi dari skala dan jenis Kegiatan Proyek (menggunakan unit 

pengukuran yang ditetapkan). Sebagai contoh: pembangunan pasar 

yang memiliki kapasitas tertentu mungkin perlu disertai dengan 

fasilitas pendukung yang sejalan dengan Rencana Pengelolaan 

Lingkungan yang harus menyebutkan jenis komponen serta skala. 

Penjelasan singkat tentang kesesuaian dari lokasi rencana kegiatan 

dengan rencana tata ruang sesuai dengan undang-undang dan 

peraturan. Informasi dapat disajikan dalam bentuk peta overlay antara 

batas lokasi proyek dengan Rencana local yang berlaku / Ruang 

Wilayah (RTRW). 

 

 

 

Menguraikan prinsip dari persetujuan yang menyatakan bahwa jenis 

kegiatan pada prinsipnya telah disetujui oleh otoritas lokal. Bukti 

persetujuan formal harus dilampirkan. 

2.6 Garis Besar 

Komponen 

Kegiatan Proyek 

Penjelasan singkat dan jelas pada setiap komponen dari Aktivitas 

Proyek yang memiliki potensi dampak lingkungan. komponen 

pekerjaan harus dibagi berdasarkan tahapan sebagai berikut: 

 

a. Pra-konstruksi, misalnya: mobilisasi tenaga kerja dan material, 
transportasi, dll 

b. Konstruksi, misalnya penggunaan air tanah, meletakkan pipa 
utilitas, dll 

c. Operasional dan Pemeliharaan: Post-konstruksi, misalnya: 
pembersihan material limbah yang sudah digali, dll 

Juga, melampirkan flowchart / diagram untuk menjelaskan aliran 

pekerjaan yang harus dilakukan, jika diperlukan. 
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Judul Bab / sub-bab Isi / Keterangan 

III POTENSI DAMPAK 

LINGKUNGAN 

Menjelaskan secara singkat dan jelas tentang Aktivitas Proyek yang 

memiliki dampak lingkungan yang potensial, sumber dampak dan jenis 

dampak yang mungkin terjadi, besarnya dampak, dan hal-hal lain yang 

dibutuhkan untuk menggambarkan setiap potensi dampak lingkungan 

pada lingkungan alam dan sosial. Deskripsi tersebut dapat disajikan 

dalam tabulasi, dimana masing-masing kolom mewakili masing-masing 

aspek. Penjelasan mengenai ukuran atau besarnya dampak harus 

disertai dengan unit pengukuran berdasarkan undang-undang dan 

peraturan yang berlaku atau analisis ilmiah tertentu. Manajemen 

hama disebutkan oleh pemrakarsa proyek selama persiapan UKL-UPL 

(menurut Pekerjaan Umum Keputusan Menteri No. 10 / PRT / M / 

2008,) 

IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN 

4.1 Rencana 

Peneglolaan 

Lingkungan  

a. Rencana Pengelolaan Lingkungan terdiri dari rencana itu sendiri, 
serta pihak yang bertanggung jawab, frekuensi intervensi, jadwal 
pelaksanaan, dan jenis mekanisme (misalnya: prosedur 
manajemen, metode, dll) untuk mengurangi dampak lingkungan 
seperti diidentifikasi Bagian III di atas. 

b. Rencana tersebut dapat disajikan dalam format tabel, yang minimal 
berisi kolom berikut: jenis dampak, sumber, besarnya, ambang 
batas, rencana pengelolaan, lokasi dan frekuensi intervensi, pihak 
yang bertanggung jawab, dan komentar lainnya. 

4.2 Rencana 

Pengawasan 

Lingkungan 

a. Rencana Pemantauan Lingkungan terdiri dari rencana itu sendiri, 
pihak yang bertanggung jawab, lokasi dan frekuensi intervensi, 
jadwal pelaksanaan, dan jenis mekanisme (misalnya: prosedur 
untuk pemantauan, metode, dll) untuk memantau rencana 
pengelolaan lingkungan seperti yang diuraikan dalam bagian 4.1 di 
atas. 

b. Rencana tersebut dapat disajikan dalam format tabel, yang minimal 
berisi kolom berikut: jenis dampak, sumber, besarnya, ambang 
batas, rencana pengelolaan, frekuensi intervensi, pihak yang 
bertanggung jawab, dan komentar lainnya. Dalam rencana 
pemantauan ini, ambang batas harus mematuhi hukum dan 
peraturan yang berlaku yang berlaku sesuai dengan dampak 
lingkungan sebagaimana telah diidentifikasi dalam Bagian III di atas. 

V. TANDA TANGAN 

DAN SEGEL 

KANTOR 

Setelah dokumen UKL-UPL disiapkan dan diselesaikan, Manajer Proyek 

harus menandatangani dan membubuhkan segel resmi pada 

dokumen. 

VI. REFERENSI Menyisipkan berbagai referensi yang digunakan dalam penyusunan 

UKL-UPL. 
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Judul Bab / sub-bab Isi / Keterangan 

VII. LAMPIRAN Lampirkan dokumen atau informasi yang relevan dengan UKL-UPL, 

misalnya tabel yang menampilkan hasil monitoring, dan lain-lain. 
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Lampiran 9 – Format Surat Pernyataan Jaminan dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan 

 

Pernyataan Jaminan untuk Pelaksaaan UKL-UPL 

No:……………………. 

Dalam upaya untuk mencegah, mengurangi dan / atau mengatasi potensi dampak lingkungan yang 
dari Kegiatan Pembangunan ... ..........................., di Kabupaten ... ........... Provinsi ... ................, dan 
juga sesuai dengan tugas dan kewenangan Direktorat .... ............, dari Direktorat Jenderal ... .........., 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan akan melaksanakan Upaya Pengelolaan Lingkungan 
(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan memasukkan rekomendasi dari UKL-UPL ke 
dalam Desain lengkap. 

Untuk tahap berikutnya, yang merupakan pekerjaan fisik, pelaksanaan dari rekomendasi 
berdasarkan UKL-UPL akan dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk pekerjaan fisik, 
yang merupakan "Satker ... ............. ..... dari Provinsi ... ............... ". 

Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, sebagai konfirmasi untuk mendukung Upaya 
Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) pada Pekerjaan 
Konstruksi untuk Pembangunan ... ................. ..., di Kabupaten ... ..........., Provinsi ... ................... 

 

Jakarta,…........................ 

DIREKTORAT JENDRAL…................... 

DIREKTORAT…....................... 

Manager Proyek 

 

 

…............................... 

NIP….................. 
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Lampiran 10 – Format Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 

(SPPL) 

 

Format dari SPPL  
 (Untuk rencana kegiatan yang tidak memerlukan UKL-UPL apapun - berdasarkan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16/2012) 
 
 

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : 
Posisi pekerjaan : 
Alamat  : 
No Telepon. : 
 

Sebagai partai yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari: 
Nama Perusahaan / Bisnis  : 
Alamat perusahaan / Bisnis : 
No. Telp Perusahaan  : 
Jenis bisnis   : 
Kapasitas produksi  : 
Izin sudah diperoleh  : 
Tujuan    : 
Jumlah Modal   : 
 

Dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi: 
1. 
2. 
3. dll 

 
Akan menerapkan langkah-langkah untuk mengelola dampak lingkungan: 

1. 
2. 
3. dll 

 
Selanjutnya, kami mengkonfirmasi bahwa kami mampu dan berkomitmen untuk: 
 

(1) Menjaga ketertiban umum dan selalu menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. 
(2) Menjaga higenitas, kebersihan, dan ketertiban pada lokasi proyek. 
(3) Bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan / atau pencemaran yang disebabkan 

oleh usaha dan / atau kegiatan proyek. 
(4) Bersedia untuk dimonitor oleh pejabat yang berwenang sehubungan dengan dampak 

lingkungan dari bisnis kami dan / atau kegiatan proyek. 
(5) Bertanggung jawab sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, jika kami gagal 

mematuhi komitmen yang dinyatakan di atas. 
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SPPL ini mulai berlaku sejak tanggal penerbitan, sampai dengan selesainya urusan/bisnis kami dan 
/ atau kegiatan proyek. Jika proyek mengalami perubahan dalam hal lokasi, desain, proses, jenis 
bahan baku dan / atau bahan pendukung, SPPL ini harus direvisi. 
 
 
Tanggal, Bulan, Tahun 
Manager Proyek, 
 
 
 
 
 
(………..Nama………..) 
 

Nomor Registrasi dari Badan Lingkungan 
Setempat 

 

Tanggal  

Penerima 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamp duty of Rp, 6.000,- 
Signature 
Company seal 
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Lampiran 11 – Format Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 

(SPPL) 

 

Format dari SPPL  
 (Untuk rencana kegiatan yang tidak memerlukan UKL-UPL apapun - berdasarkan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16/2012) 
 
 

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : 
Posisi pekerjaan : 
Alamat  : 
No Telepon. : 
 

Sebagai partai yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari: 
Nama Perusahaan / Bisnis  : 
Alamat perusahaan / Bisnis  : 
No. Telp Perusahaan  : 
Jenis bisnis    : 
Kapasitas produksi   : 
Izin sudah diperoleh   : 
Tujuan    : 
Jumlah Modal   : 
 

Dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi: 
1. 
2. 
3. dll 

 
Akan menerapkan langkah-langkah untuk mengelola dampak lingkungan: 

1. 
2. 
3. dll 

 
Selanjutnya, kami mengkonfirmasi bahwa kami mampu dan berkomitmen untuk: 
 

(6) Menjaga ketertiban umum dan selalu menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. 
(7) Menjaga higenitas, kebersihan, dan ketertiban pada lokasi proyek. 
(8) Bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan / atau pencemaran yang disebabkan 

oleh usaha dan / atau kegiatan proyek. 
(9) Bersedia untuk dimonitor oleh pejabat yang berwenang sehubungan dengan dampak 

lingkungan dari bisnis kami dan / atau kegiatan proyek. 
(10) Bertanggung jawab sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, jika kami gagal 

mematuhi komitmen yang dinyatakan di atas. 
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SPPL ini mulai berlaku sejak tanggal penerbitan, sampai dengan selesainya urusan/bisnis kami dan 
/ atau kegiatan proyek. Jika proyek mengalami perubahan dalam hal lokasi, desain, proses, jenis 
bahan baku dan / atau bahan pendukung, SPPL ini harus direvisi. 
 
 
Tanggal, Bulan, Tahun 
Manager Proyek, 
 
 
 
 
 
(………..Nama………..) 
 

Nomor Registrasi dari Badan Lingkungan 
Setempat 

 

Tanggal  

Penerima 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamp duty of Rp, 6.000,- 
Signature 
Company seal 
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Lampiran 12 – Kerangka Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali  
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DEFINISI 

 

 

Istilah Arti 

Pemerintah Pemerintah Negara Republik Indonesia 

Pemerintah Daerah Pemerintah ditingkat Provinsi, dikepalai oleh 
gubernur 

Pemerintah Lokal Pemerintah kota (dikepalai oleh walikota) atau 
pemerintah kabupaten (dikepalai oleh bupati) 

Daerah Irigasi Suatu daerah yang mendapatkan air dari 
sumber air untuk kegiatan irigasi 
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SINGKATAN 

 

APBD Local Government Budget 

APBN Central Government Budget 

Bappeda Local Government Planning Agency 

BPN Badan Pertanahan Nasional 

CP Program Program Partisipasi Masyarakat (Community Participation) 

DAS Daerah Aliran Sungai 

DED Desain Rekayasa Rinci (Detailed Engineering Design) 

Ditjen SDA Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 

Kementerian PUPR Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

LARAP Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (Land 
Acquisition and Resettlement Action Plan) 

LARPF Kerangka Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali 

(Land Acquisition and Resettlement Policy Framework) 

MAPPI Masyarakat Profesi Penilai Indonesia 

MHA Masyarakat Hukum Adat 

WTP Orang-orang yang terkena Dampak (Project Affected Persons) 

PIU Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit) 

SPI Standar Penilaian Indonesia 

 
  



 

 

A. Pendahuluan 

 
Program modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) menanggapi kebutuhan 

sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah (RPJM 

2015-2019) dengan menggunakan kerangka lima pilar untuk mendorong rehabilitasi dan persiapan 

modernisasi sistem irigasi nasional yang ada, disebut sebagai 'revitalisasi irigasi'. Proyek yang 

diusulkan akan berfokus pada memungkinkan sekitar 110.000 hektar sistem irigasi nasional untuk 

direhabilitasi dan pada tahap yang lebih atau lebih dimodernisasi melalui program revitalisasi, 

sedangkan sistem Jatiluhur (224.000 hektar) akan menjadi objek strategis modernisasi (komponen 

B). Kegiatan rehabilitasi dan modernisasi ini akan dikembangkan dalam hal penyampaian layanan 

yang lebih baik dan penanganan dengan sistem penilaian, informasi manajemen dan keputusan 

sistem pendukung, penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia dan studi dan 

disain untuk rehabilitasi dan modernisasi infrastruktur irigasi, drainase dan pengelolaan banjir. 

Semua kegiatan ini akan mengikuti prinsip dan praktik pengelolaan irigasi partisipatif yang 

terbentuk di PPSIP. Program SIMURP yang diusulkan terdiri dari 4 komponen yang sesuai dengan 

lima pilar modernisasi. Daerah irigasi yang tercangkup pada SIMURP adalah DI Kedung Putri, DI 

Talang, DI Karang Agung Hilir, DI Cikeusik, DI Jurang Batu dan DI Pamakkulu untuk komponen A.  

 

Kegiatan SIMURP ini tidak akan membiayai pembangunan bendungan baru dan akan difokuskan 

pada rehabilitasi daerah irigasi yang ada bersamaan dengan peningkatan langkah-langkah 

keamanan. Kegiatan ini tidak dimaksudkan untuk melebihi skema asli, mengubah sifat mereka, atau 

mengubah dan/atau memperluas lingkup ataupun luasan mereka sehingga muncul sebagai skema 

baru atau berbeda, sehingga diharapkan tidak akan ada kegiatan yang berdampak signifikan 

terhadap pembebasan lahan dan pemukiman kembali. Pada kegiatan SIMURP terdapat 2 Daerah 

Irigasi yang membutuhkan pembebasan lahan yaitu DI Pamakkulu dan DI Jatiluhur. Untuk 

mendukung kegiatan pembebasan lahan tersebut dikembangkanlah Kerangka Kebijakan 

Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (Land Acquisition and Resettlement Policy 

Framework/LARPF). Proyek ini akan memastikan bahwa hanya pembebasan lahan skala kecil yang 

akan berlangsung untuk kegiatan pada tahun pertama, dan tidak akan memiliki dampak yang 

signifikan pada pemilik. Sebuah Rencana Pembebasan Tanah dan Pemukiman Kembali (Land 

Acquisition and Resettlement Action Plan/LARAP) akan disiapkan pada saat pelaksanaan proyek 

(setelah tahap penapisan, verifikasi dan konfirmasi) terhadap kegiatan di daerah irigasi yang akan 
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melibatkan pembebasan lahan dan/atau pemukiman kembali. Bank Dunia mengharuskan proyek 

untuk menghindari pemukiman kembali secara paksa jika memungkinkan, dan jika tidak dapat 

dihindari, kegiatan pemukiman kembali harus dipahami dan dilaksanakan sebagai program 

pembangunan berkelanjutan, dengan menyediakan sumber daya yang cukup untuk 

memungkinkan jika adanya pihak yang harus bermukim kembali karena proyek agar mendapatkan 

manfaat dari proyek.  

 

B. Tujuan 

Tujuan dari Kerangka Kebijakan ini adalah untuk memberikan persyaratan bagi Unit Pelaksanaan 

Proyek (Project Implementation Unit/PIU) mengenai prinsip-prinsip, proses, prosedur, dan 

pengaturan organisasi yang akan diterapkan pada daerah irigasi yang membutuhkan pembebasan 

lahan dan pemukiman kembali dalam mempersiapkan Rencana Pembebasan Lahan dan 

Pemukiman Kembali (LARAP) yang perlu disiapkan pada saat pelaksanaan proyek, begitu informasi 

perencanaan spesifik dari daerah irigasi diketahui dan digunakan sebagai acuan bagi Unit Pelaksana 

Proyek Pusat (CPIU) dari Direktorat Operasinal & Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya 

Air (Ditjen SDA) di tingkat pusat agar memastikan bahwa Tim Konsultan Regional (CPIU) menyusun 

dan melaksanakan LARAP sesuai dengan kerangka ini. 

Sebagai kerangka, LAPRF memberikan panduan umum untuk persiapan dan pelaksanaan 

pembebasan lahan skala kecil dan/atau pemukiman kembali. Protokol untuk pemberian 

sumbangan tanah sukarela juga diberikan untuk mengantisipasi pembebasan lahan melalui 

sumbangan tanah sukarela yang mungkin terjadi dalam Program Partisipasi Masyarakat 

(Community Participation/CP), seperti yang terjadi di beberapa lokasi di bawah program CP dari 

SIMURP. 

Terdapat 7 (tujuh) Daerah Irigasi yang akan dilaksanakan pada tahun pertama pelaksanaan proyek 

6 (enam) DI untuk Komponen A dan 1 (satu) DI untuk komponen B. Desain Rekayasa Rinci (Detailed 

Engineering Design/DED) dari masing-masing daerah irigasi tersebut telah menegaskan bahwa 

kebutuhan lahan hanya ada di dua DI yang akan melibatkan pembebasan lahan yang membutuhkan 

rencana aksi pembebasan lahan dan pemukiman kembali. LARPF ini akan diterapkan untuk daerah 

irigasi yang diidentifikasi membutuhkan lahan. Daftar daerah irigasi dalam pelaksanaan pada tahun 

pertama disajikan pada Lampiran 14.1. 

Keseluruhan tujuan dan prinsip pembebasan lahan dan pemukiman kembali dalam proyek ini 



 

 

adalah untuk memastikan bahwa: 

a) Pembebasan lahan dan pemukiman kembali harus dihindari jika memungkinkan, atau 
diminimalkan, dengan menjelajahi semua alternative desain daerah irigasi. 

b) Jika tidak memungkinkan untuk menghindari pembebasan lahan dan pemukiman kembali, 
kegiatan pembebasan lahan dan pemukiman kembali harus dipahami dan dilaksanakan 
sebagai program pembangunan berkelanjutan, menyediakan sumber daya yang cukup 
untuk memungkinkan orang yang terdampak dari proyek (Project Affected Persons/WTP) 
untuk mendapat bagian manfaat daerah irigasi. WTP harus didiskusikan dengan baik dan 
harus memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan 
program pembebasan lahan dan pemukiman kembali. 

c) WTP harus dibantu dalam upaya mereka untuk meningkatkan mata pencaharian dan 
standar hidup mereka atau setidaknya untuk memulihkannya, secara riil, sesuai dengan 
kondisi sebelum pembebasan lahan dan pemukiman kembali atau kondisi yang ada 
sebelum dimulainya pelaksanaan proyek, yang mana pun yang lebih tinggi. 

 

Secara keseluruhan, kondisi kehidupan WTP seharusnya tidak bertambah buruk karena lahan 

mereka diambil oleh daerah irigasi, sedangkat pada saat yang sama mereka harus mendapatkan 

manfaat dari proyek tersebut. 

WTP harus benar-benar dikonsultasikan dan harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi 
dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemukiman kembali, juga harus dibantu dalam 
upaya mereka untuk meningkatkan mata pencaharian dan standar hidup mereka atau setidaknya 
untuk memulihkannya. 
Secara keseluruhan, kondisi hidup WTP seharusnya tidak menjadi lebih buruk karena pengambilan 

lahan oleh daerah irigasi, sementara pada saat bersamaan mereka harus mendapatkan keuntungan 

dari kegiatan tersebut. 

 

C. Definisi 

Dalam proyek ini, pemukiman kembali termasuk pembebasan lahan yang dilaksanakan 

berdasarkan prinsip pengambilalihan lahan secara paksa (eminent domain) yang dapat melibatkan 

pemindahan fisik dan ekonomi. Seperti yang dipraktekkan di berbagai proyek yang didukung Bank 

Dunia di Indonesia, pemahaman tentang pemukiman kembali termasuk pelaksanaan pembebasan 

lahan berdasarkan hukum dan peraturan di Indonesia, dan pemukiman kembali (atau relokasi). 

Oleh karena itu, sebagai praktik umum di proyek-proyek yang didukung Bank Dunia lainnya, 

Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP) adalah istilah yang umum digunakan 

yang setara dengan Rencana Aksi Pemukiman Kembali (Resettlement Action Plan/RAP) digunakan 

dalam OP 4.12 Bank Dunia. 
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Kerangka ini berlaku untuk kondisi berikut: 

a. Dampak yang disebabkan oleh daerah irigasi yang menimbulkan pembebasan lahan secara 

paksa, relokasi, hilangnya aset atau hilangnya akses ke aset, hilangnya sumber penghasilan 

atau mata pencaharian dimana WTP harus pindah ke lokasi lain ataupun tidak; 

mengakibatkan pembatasan akses secara paksa menuju kebun dan kawasan lindung yang 

telah ditetapkan secara hukum yang akan mengakibatkan dampak yang merugikan pada 

mata pencaharian WTP. 

b. Kegiatan yang mengakibatkan pembebasan lahan dan dan pemukiman kembali secara 

paksa dalam kegiatan terkait, terlepas dari sumber pembiayaannya yang: 

 Secara langsung dan signifikan terkait dengan daerah irigasi pada kegiatan SIMURP; 

 Diperlukan untuk mencapai tujuan dari kegiatan SIMURP; dan 

 Dilakukan, atau rencananya akan dilakukan bersamaan dengan kegiatan SIMURP. 

D. Hukum dan Peraturan terkait Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali  

Kerangka ini mengacu pada hukum dan peraturan Pemerintah Indonesia yang dianggap sesuai 
dengan Bank Dunia OP 4.12 dalam hal Pemukiman Kembali. Ketetapan khusus sudah termasuk 
dalam kerangka ini untuk mengatasi segala aspek dari OP 4.12 yang tidak sepenuhnya dibahas 
dalam hukum dan peraturan Pemerintah Indonesia. Hukum dan peraturan Pemerintah Indonesia 
meliputi: 

a. Undang-Undang Nomor 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum; 

b. Peraturan Presiden Nomor 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan perubahannya; dan 

c. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan 
Tanah. 

Proses pembebasan lahan berdasarkan UU No. 2/2012 ditunjukkan pada Gambar 1 dan Gambar 2. 

Amandemen Peraturan Presiden Nomor 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum (yaitu Peraturan Presiden No. 40/2014) memungkinkan 
pembebasan lahan untuk area kurang dari 5 Ha untuk dilakukan langsung oleh lembaga yang 
membutuhkan tanah berdasarkan prinsip kesediaan-pembeli kesediaan-penjual (willing-buyer 
willing seller), pertukaran atau skema lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, 
lahan yang dibutuhkan harus berada dalam satu kawasan, dan dapat diperoleh dalam satu tahun 
anggaran. Lembaga yang membutuhkan lahan dapat menggunakan penilai bersertifikat (licensed 
appraiser) untuk menilai aset yang terkena dampak. 

Analisis kesenjangan (gap analysis) antara peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia 
dan OP 4.12 Bank Dunia adalah sebagai berikut. 



 

 

Tabel 1: Analisis Kesenjangan Pembebasan Lahan/Pemukiman Kembali  

Isu Kerangka Indonesia dibandingkan dengan OP 4.12 
Bank Dunia 

Kesenjangan yang diidentifikasi  Dibahas dalam LARPF  

Persiapan RI: Desain/perencanaan dokumen berfokus pada 

keseluruhan pertimbangan biaya-manfaat dan 

aspek teknis 

 Tidak adanya konsultasi pada 
tahap ini meskipun pada akhirnya 
persetujuan WTP terhadap lokasi 
proyek diperlukan. 

 Tidak ada skenario alternatif 

 Tidak ada rencana aksi dan tidak 
ada rencana pemulihan 
penghidupan 

LARPF memberikan panduang 

umum mengenai konsultasi 

dengan PAP sedini mungkin, 

termasuk dalam pemilihan 

skenario alternatif. LARPF juga 

memberikan garis besar rencana 

pemulihan penghidupan. Namun 

dalam prakteknya hal ini 

tergantung pada persetujuan 

Pemerintah Indonesia dengan 

mempertimbangkan hukum dan 

peraturan yang berlaku.  

 

OP: Menjadi bagian dari keseluruhan perencanaan 

dan desain proyek, LARAP berfokus pada solusi 

permasalahan sosial ekonomi berdasarkan 

konsultasi dengan WTP (termasuk pemulihan 

penghidupan), skenario alternative dan rencana 

aksi 

Kelayakan dan 

Hak (Eligibility & 

Entitlement) 

RI: Hanya pemilik lahan (dengan bukti hak 

ulayat/adat atau bukti transaksi lahan dari hak 

ulayat; termasuk yang tidak memiliki bukti namun 

memiliki 2 saksi atas kepemilikan) dan yang 

memiliki asset terhadap lahan yang layak 

mendapatkan komensasi.  

 Tidak ada kompensasi bagi penyewa lahan, 
kecuali penyewa asset pemerintah.Penghuni liar 
pada lahan swasta tidak layak mendapatkan 
kompensasi (merupakan tanggung jawab pemilik 
lahan).  

 Hanya pemilik tanah dan asset 
yang layak mendapatkan 
kompensasi atas hilangnya asset 

 Tidak ada kompensasi bagi 
penyewa atau penghuni liar 
lahan swasta 

 Hampir tidak ada kompensasi 
non-tunai  
 

LARPF mempertimbangkan 

penyewa, penghuni liar sebagai 

PAP yang layak mendapatkan 

bantuan pemulihan penghidupan.  

Aset selain lahan akan 

mendapatkan kompensasi.  

Ketika WTP lebih menginginkan 

menerima kompensasi non-tunai, 

maka pemrakarsa proyek akan 

mendukung pilihan ini selagi 



 

 

Isu Kerangka Indonesia dibandingkan dengan OP 4.12 
Bank Dunia 

Kesenjangan yang diidentifikasi  Dibahas dalam LARPF  

 Kompensasi non-tunai diperbolehkan namun 
jarang dipilih. 

sesuai dengan hukum dan 

peraturan yang berlaku.  

 

OP: Seluruh PAP sebelum tenggat waktu (cut-off 

date) dari inventaris PAP layak mendapatkan 

kompensasi; kompensasi non-tunai biasanya lebih 

dilipih untuk kasus pemukiman kembali. 

Pemulihan 

Penghidupan  

RI: Panduan MAPPI meliputi pemulihan 

penghidupan sebagai bagian dari penilaian plot 

tanah namun hal ini tidak secara spesifik 

disebutkan dalam kerangkanya. Apabila peluang 

ekonomi dan sosial PAP disuatu lokasi tidak 

dipertimbangkan dalam harga lahan, ada 

kemungkinan bahwa pemulihan penghidupan akan 

dinilai lebih kecil dari yang semestinya.  

Pemulihan penghidupan tidak 

disebutkan secara jelas, pada 

kondisi dimana peluang ekonomi 

PAP terhadap lokasi tidak 

dipertimbangkan dalam harga 

lahan maka biaya tersebut 

cenderung dinilai lebih kecil dari 

yang semestinya  

LARPF memandatkan agar 

pemulihan penghidupan untuk 

dimasukkan dalam LARAP 

 

OP: Penghidupan PAP dipulihkan paling tidak 

hingga kondisi awal (sebelum pembebasan lahan) 

Kesepakatan 

dan Keluhan  

 

RI: terdapat tiga kesepakatan dan konsultasi 

dimana tiap-tiapnya terdapat prosedur penanganan 

keluhan:  

(a) PAP setuju atas lokasi proyek; apabila terdapat 

keluhan akan dialamatkan pada: (i) Tim Persiapan 

 (ii) PTUN  (iii) MA; 

Kesepakatan dan mekanisme 

terdapat penanganan keluhan 

yang jelas meskipun tidak ada 

keterangan waktu dan prosedur 

untuk kompensasi non-tunai 

ESMF meliputi prosedur 

mekanisme penanganan keluhan 

bagi keseluruhan proyek untuk 

memastian bahwa seluruh 

keluhan yang disampaikan akan 

ditangani secara tepat waktu. 



 

 

Isu Kerangka Indonesia dibandingkan dengan OP 4.12 
Bank Dunia 

Kesenjangan yang diidentifikasi  Dibahas dalam LARPF  

(b) PAP setuju atas inventarisasi tanah dan asset  

apabila terdapat kelluhan dialamatkan pada Tim 

Pelaksana (P2T); 

(c) PAP setuju atas kompensasi (tidak ada 

mekanisme detil dan alokasi waktu untuk 

kompensasi non-tunai); apabila terdapat keluhan 

akan dialamatkan pada (i) tim pelaksana untuk 

negosiasi ulang  (ii) memasukkan berkas 

mengenai kesepakatan harga pada Pengadilan 

Kabupaten (kompensasi tunai akan diberikan 

sementara pada pengadilan)  MA  

 

Kesempatan terbatas bagi PAP 

untuk menyampaikan keluhan  

 

 

 

LARPF juga meliputi pemulihan 

penghidupan bagi PAP dalam 

bentuk kompensasi non-tunai. 

 

OP: Tidak ada diskusi mengenai kesepakatan 

dengan PAP mengenai lokasi proyek kecuali untuk 

IPs yang terkena dampak. Kesepakatan atas 

inventarisasi, prosedur negosiasi dan prosedur 

penanganan keluhan dijabarkan dalam LARAP atau 

kerangka proyek. Kompensasi non-tunai untuk 

pemulihan penghidupan lebih disukai. 

 



 

 

Isu Kerangka Indonesia dibandingkan dengan OP 4.12 
Bank Dunia 

Kesenjangan yang diidentifikasi  Dibahas dalam LARPF  

Pengaturan 

Pembiayaan 

dan 

Institusional  

Kesenjangan:  

(i) Tidak ada skenario detil dan pengaturan serta estimasi pembiayaan 

(ii) Tidak ada pengaturan institusional, prosedur dan alokasi waktu bagi kompensasi non-

tunai  

(iii) Tidak ada rencana aksi dan perlu adanya evaluasi-mandiri terhadap kapasitas 

institusional  

(iv) Akses terhadap informasi tidak secara jelas diatur, namun kombinasi dari kerangka 

ini dengan UU Akses Informasi No. 14/20081 sudah memadai untuk menutup 

kesenjangan ini  

LARPF memandatkan penyusunan 

LARAP sebagai dokumen 

tambahan atas Rencana 

Pengadaan Lahan Pemerintah 

untuk mengatasi isu ini.  

 

                                                             
 



 

 

Gambar 1: Tahap Persiapan dalam Proses Pengadaan Lahan berdasarkan UU 2/2012 
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Gambar 2: Tahap Pelaksanaan dalam Proses Pembebasan Lahan berdasarkan UU2/2012 
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E. Kategori Kemungkinan Orang yang Terkena Dampak Proyek (WTP) 

Telah diantisipasi bahwa kegiatan rehabilitasi akan dapat melibatkan beberapa pembebasan lahan 

minor. Proyek ini mengantisipasi bahwa akan ada dua kategori umum WTP dalam proyek ini: (1) 

orang yang terkena dampak pembebasan lahan milik pribadi; (2) orang yang terkena dampak yang 

tinggal di tanah pemerintah (negara atau pemerintah daerah) tetapi tidak memiliki tanah yang 

ditempatinya. Kelompok penghuni ini terbagi ke dalam empat kategori: (a) orang yang memiliki dan 

menempati tempat tinggal dan struktur lainnya yang dibangun di tanah negara atau pemerintah 

daerah tanpa hak hukum atau tidak dapat mengklaim lahan yang mereka tempati; (b) penyewa dari 

tempat tinggal dan bangunan lain yang dibangun pada tanah negara atau pemerintah tanpa hak 

hukum atau tidak dapat mengklaim lahan yang mereka tempati; (c) perambah, yaitu, orang yang 

memperluas kepemilikan pribadi mereka dengan melanggar batas tanah negara atau tanah 

pemerintah disekitarnya; (d) tuan tanah liar (squatters), yaitu orang-orang yang melakukan 

penyewaan ilegal dari struktur yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah, tetapi tidak 

menempati struktur tersebut. Identifikasi WTP akan dilakukan pada saat persiapan LARAP melalui 

survei sensus. 

LARAP harus mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan bahwa WTP: 

a. Diinformasikan mengenai pilihan dan hak yang berkaitan dengan pemukiman mereka; 

b. Dikonsultasikan, ditawarkan pilihan, dan diberikan alternative pemukiman kembali dari sisi 

teknis dan ekonomis yang memungkinkan; dan 

c. Disediakan kompensasi yang cepat dan efektif sesuai biaya penggantian penuh untuk 

kerugian aset yang berhubungan langsung dengan proyek. 

Jika dampak yang muncul termasuk relokasi fisik, LARAP juga harus mencakup langkah-langkah 

guna memastikan bahwa WTP: 

a. Diberikan bantuan (seperti tunjangan perpindahan) selama relokasi; dan 

b. Diberikan perumahan, atau lokasi untuk rumah, atau yang lain, seperti yang dipersyaratkan 

dan disetujui bersama WTP, palig tidak dengan kondisi yang setara dengan kondisi 

sebelumnya. 

Apabila diperlukan untuk mencapai tujuan dari pembebasan lahan dan pemukiman kembali, LARAP 

juga harus mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa WTP: 
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a. Ditawarkan dukungan setelah perpindahan untuk masa transisi, berdasarkan pada 

perhitungan yang wajar terhadap waktu yang mungkin diperlukan untuk memulihkan mata 

pencaharian dan standar hidup mereka; dan 

b. Diberikan bantuan pembangunan selain kompensasi. 

 

F. Proses Persiapan dan Persetujuan LARAP  

Selama persiapan daerah irigasi, PIU akan mengidentifikasi kegiatan yang kemungkinan akan 

melibatkan pembebasan lahan dan pemukiman kembali dan mengidentifikasi skala dari dampak 

pembebasan lahan tersebut, berdasarkan perkiraan jumlah orang yang terkena dampak dan 

ukuran lahan yang akan diambil berdasarkan Detail Engineering Design (DED). Jumlah orang yang 

terkena dampak dan/atau skala pembebasan lahan akan menentukan apakah PIU harus 

menyiapkan rancangan LARAP lengkap atau LARAP singkat (abbreviated) 2: 

 LARAP Lengkap diperlukan bila pembebasan lahan akan mempengaruhi lebih dari 200 

orang, dan akan mengambil lebih dari 10% aset produktif rumah tangga dan/atau 

melibatkan relokasi fisik; 

 LARAP Singkat dapat diterima jika pembebasan lahan akan mempengaruhi kurang dari 200 

orang dengan skala minor, dan akan mengambil kurang dari 10% aset produktif rumah 

tangga yang terkena dampak. 

Isi dari keduanya kurang lebih setara dengan kombinasi kegiatan di bawah Rencana Pembebasan 

Lahan dan Inventarisasi dan Identifikasi Kepemilikan Tanah, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 

dalam Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah berdasarkan hukum dan peraturan nasional. Isi dari 

LARAP Lengkap dan LARAP Singkat disajikan pada Lampiran 14.2. Tidak ada perbedaan mendasar 

untuk mencapai tujuan kesetaraan dan kompensasi biaya sosial; Namun ada beberapa perbedaan 

prosedural antara LARAP Lengkap dan LARAP Singkat. LARAP Lengkap memiliki isi yang lebih rinci 

dan memakan waktu lebih lama untuk menyelesaikan. Sebuah LARAP Lengkap perlu menyertakan 

tinjauan kerangka hukum dan kelembagaan sedangkan LARAP Singkat tidak memerlukannya. 

Sebuah LARAP Singkat dapat didasarkan pada sensus aset dengan setiap rumah tangga yang 

terkena dampak sementara LARAP Lengkap memerlukan baik sensus aset mapupun survey sosial-

ekonomi masyarakat untuk memberikan patokan dalam memahami bagaimana kondisi sosial 

                                                             
 



 

 

ekonomi WTP telah berubah. Dikarenakan pekerjaan fisik akan diterapkan pada sistem yang ada, 

jika terdapat pembebasan lahan, mereka akan berada dalam skala kecil yang hanya akan 

memerlukan LARAP Singkat. 

PIU akan menyiapkan LARAP dengan bekerja sama terutama dengan Badan Pertanahan (BPN). 

Badan Perencanaan Pemerintah Daerah (Bappeda) juga akan diajak berkonsultasi terutama untuk 

memastikan bahwa LARAP sudah sesuai dengan rencana tata ruang kota, serta untuk 

menginformasikan tentang potensi perkiraan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan 

pembebasan lahan dan pemukiman kembali. Draft LARAP akan disampaikan kepada CPMU/CPIU 

(Ditjen SDA) untuk ditinjau. Akhirnya, LARAP akan diberikan kepada Bank Dunia untuk persetujuan. 

Selama persiapan LARAP, PIU akan dipandu dan dibantu oleh Tenaga Ahli Safeguard Regional dari 

CPIU. 

 

G. Kategori Kelayakan untuk Mendefinisikan Berbagai Kategori WTP 

 
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum  pasal 17 ayat 

(2) WTP yang memenuhi syarat untuk mendapat kompensasi untuk aset yang terkena dampak 

adalah mereka yang (a) memiliki hak atas tanah; (b) memiliki hak pengelolaan lahan; (c) memiliki 

"nadzir" untuk tanah yang disumbangkan dari "wakaf"; (d) pemilik lahan untuk lahan yang 

sebelumnya dimiliki oleh adat; (e) "masyarakat hukum adat" (MHA atau Masyarakat hukum adat); 

(f) mereka yang menempati atau menggunakan tanah negara dengan niat/itikad baik; (g) 

pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau (h) pemilik bangunan/struktur, tanaman dan 

benda lain yang berkaitan dengan tanah. 

 

H. Metode Penilaian Aset yang Terkena Dampak 

 
Sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya, nilai aset yang 

terkena dampak akan dinilai oleh penilai bersertifikat, yang akan ditunjuk oleh BPN Provinsi sesuai 

dengan peraturan pengadaan tanah nasional. Nilai-nilai yang ditetapkan oleh penilai bersertifikat 

akan digunakan sebagai dasar untuk negosiasi dengan WTP. Jenis dan tingkat kompensasi akan 

ditentukan berdasarkan hasil negosiasi antara PIU (yang membutuhkan lahan untuk daerah irigasi) 
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dan pemilik tanah atau properti. Penilaian akan dilakukan untuk tiap bidang tanah yang terkena 

dampak, yang meliputi lahan, ruang di atas dan di bawah tanah, bangunan atau struktur, tanaman, 

hal-hal yang berhubungan dengan lahan yang terkena dampak dan/atau kerugian lainnya yang 

dapat dinilai (misalnya kerugian non-fisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, kehilangan 

pekerjaan atau sumber penghasilan, biaya kepindahan, biaya untuk perubahan profesi, dan nilai 

sisa properti). Properti yang tersisa yang tidak lagi ekonomis secara fisik dapat juga 

dikompensasikan jika pemilik lebih memilih untuk melakukannya. Penilaian tanah oleh penilai 

bersertifikat akan dilakukan berdasarkan standar MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia)  

sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman MAPPI (Standar Penilaian Indonesia (SPI) 306). 

Matrix Pemberian Hak (entitlements) untuk Orang-orang yang terkena dampak Proyek (WTP) dapat 

dilihat pada Tabel 2 di bawah ini. 

 

Tabel 2. Matrix Pemberian Hak (Entitlements) untuk Orang-orang yang terkena dampak Proyek  

Orang-orang yang Terkena 

Dampak (WTP)  

Pemberian Hak (Entitlements) Hasil yang diharapkan (Expected 

Outcomes) 

Pemilik tanah/asset yang 

kehilangan tanah dan/atau 

asset lainnya  

Kompensasi untuk kehilangan 

tanah dan asset lainnya 

berdasarkan penilaian yang 

dilakukan oleh Penilai 

bersertifikat untuk 

mencerminkan biaya 

penggantian 

Pemilik tanah/asset dapat 

secara penuh terkompensasi 

untuk hilangnya lahan dan aset 

Pemilik tanah/asset yang 

kehilangan sumber penghasilan 

atau mata pencahariannya 

secara sementara atau 

permanen 

Kompensasi untuk hilangnya 

sumber penghasilan atau mata 

pencaharian berdasarkan 

penilaian terhadap hal-hal non-

fisik yang dilakukan oleh Penilai 

bersertifikat 

Pembebasan lahan/pemukiman 

kembali tidak akan 

mengakibatkan pemiskinan 

pemilik tanah/asset 

Orang-orang yang memiliki dan 

menempati hunian dan struktur 

lainnya yang dibangun diatas 

tanah negara atau pemerintah 

tanpa hak hukum atau tidak 

dapat mengklaim lahan yang 

mereka tempati 

Kompensasi untuk hilangnya 

hunian dan struktur lainnya, 

sumber penghasilan atau mata 

pencaharian dan dukungan 

perpindahan berdasarkan 

penilaian dari Penilai 

bersertifikat untuk 

Kompensasi yang diterima dan 

dukungan perpindahan yang 

diberikan dapat memungkinkan 

rumah tangga terkena dampak 

untuk mendapatkan akses 

terhadap perumahan yang 

layak atau tempat yang dapat 

ditempati secara legal, dan 



 

 

Orang-orang yang Terkena 

Dampak (WTP)  

Pemberian Hak (Entitlements) Hasil yang diharapkan (Expected 

Outcomes) 

 mencerminkan biaya 

penggantian 

 

pembebasan lahan tidak akan 

berdampak pada pemiskinan 

orang-orang terkena dampak 

Penyewa hunian dan struktur 

lain yang dibangun diatas tanah 

negara atau pemerintah tanpa 

hak hukum atau tidak dapat 

mengklaim lahan yang mereka 

tempati 

Proyek ini mempertimbangkan 

pemberian waktu yang cukup 

(paling tidak 2 bulan sebelum 

tanggal batas survey 

sensus/cut-off-date) bagi para 

penyewa untuk menemukan 

tempat yang baru 

Penyewa akan menemukan 

tempat baru untuk disewa atau 

dihuni berdasarkan kebutuhan 

mereka 

Tuan tanah liar (squatters), 

yaitu orang-orang yang 

melakukan penyewaan ilegal 

dari struktur yang dibangun di 

atas tanah negara atau 

pemerintah, tetapi tidak 

menempati struktur tersebut. 

Tidak berhak untuk kompensasi 

apapun  

Tidak mendapat insentif 

apapun agar tidak melakukan 

skema penyewaan serupa di 

wilayah lain atau dimasa yang 

akan datang 

 

I. Bentuk Kompensasi 

 
Berdasarkan Undang-undang nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan 

Umum Pasal 36. Menyatakan bahwa kompensasi dapat berupa diberikan dalam bentuk: (a) uang; 

(b) tanah pengganti; (c) pemukiman kembali; (d) kepemilikan saham; atau (e) bentuk lain dari 

kompensasi yang disepakati oleh WTP dengan lembaga yang membutuhkan tanah (dalam hal ini 

adalah PIU). Kompensasi dapat mengambil kombinasi dari hal-hal diatas tergantung pada 

kesepakatan antara WTP dan lembaga yang membutuhkan tanah. 

 

J. Konsultasi and Penyingkapan (Disclosures) 

 
Konsultasi dan penyingkapan untuk membebaskan tanah dimulai dengan tahap perencanaan, 

persiapan, dan implementasi. Secara ringkasan, UU No 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya 

menentukan bahwa konsultasi harus dilakukan dalam kegiatan-kegiatan berikut: 

a. Pada tahap perencanaan: rencana lokasi daerah irigasi, tujuan pembangunan, langkah-
langkah dan kerangka waktu untuk pembebasan lahan, peran Penilai bersertifikat dalam 
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penilaian aset, insentif atau kompensasi yang akan diberikan untuk WTP, aset yang 
memenuhi syarat atau objek untuk kompensasi, dan tanggung jawab serta hak-hak WTP. 
Konsultasi akan menggunakan pertemuan publik, media dan pemberian informasi di desa-
desa terdekat. Konsultasi akan mengadopsi pendekatan berdialog, dan dapat berlangsung 
lebih dari satu kali, tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan. Perjanjian akan 
dimasukkan ke dalam tulisan. Lokasi daerah irigasi yang didefinisikan membutuhkan lahan 
akan diungkapkan kepada publik di media, website pemerintah provinsi dan kota serta di 
website lembaga yang memerlukan lahan tersebut. 

b. BPN akan berkonsultasi dengan pemilik aset pada saat inventarisasi dan identifikasi dari 
aset yang terkena dampak. Hasil inventarisasi tersebut akan diungkapkan di daerah irigasi 
(desa/kelurahan) atau kantor kecamatan selama 14 hari untuk penerimaan pengaduan. 

c. Hasil penilaian aset yang dilakukan oleh Penilai bersertifikat akan disampaikan kepada WTP 
untuk digunakan sebagai dasar untuk negosiasi. 

d. Dokumen LARAP akan diungkapkan di  kelurahan/desa di mana daerah irigasi yang 
membutuhkan pembebasan lahan berada dan dicantumkan di website Proyek 
(Kementerian PUPR) (www.pu.go.id). 

 

K. Sumbangan Lahan Sukarela  

 
Sumbangan lahan sukarela adalah pendekatan umum di Indonesia untuk memperoleh tanah, 

khususnya di bawah program berbasis masyarakat. Di bawah program Partisipasi Masyarakat (CP) 

dari kegiatan SIMURP, membutuhkan panduan untuk kegiatan yang memerlukan tanah, yang 

diperoleh melalui sumbangan tanah untuk PIU. Konsultasi dan penyingkapan untuk memperoleh 

tanah dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, dan implementasi. Protokol dalam melakukan 

sumbangan tanah sukarela mengacu UU No 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya dan disediakan 

dalam Lampiran 14.3. 

 

L. Mekanisme Penanganan Keluhan 

 
Proses, prosedur, persyaratan dan juga waktu yang digunakan untuk penanganan keluhan yang 

harus diselesaikan selama proses pembebasan lahan dan akan mengikuti UU No 2/2012 dan 

peraturan pelaksanaan (termasuk amandemen). 

Keluhan apapun yang disampaikan diluar waktu dan prosedur dalam proses pengadaan lahan tidak 

akan dicatat sebagai keluhan ataupun penolakan “formal”. Namun PIU dapat membantu untuk 

menyelesaikan keluhan tersebut hingga batas tertentu sesuai dengan Mekanisme Penanganan 

Keluhan (lihat Lampiran 17).  

http://www.pu.go.id/


 

 

 

M. Pengaturan Organisasi & Pembiayaan 

 
Pengaturan organisasi untuk proses pembebasan lahan akan mengacu pada UU No 2/2012 dan 

peraturan pelaksana (termasuk amandemen). PIU akan bekerja sama dengan Badan Pertanahan 

(BPN) yang terutama bertanggung jawab atas proses pembebasan lahan. LARAP akan disusun 

berdasarkan informasi yang diberikan oleh Rencana Pengadaan Tanah dan Laporan Inventarisasi 

dan Identifikasi BPN. Rancangan LARAP akan ditinjau oleh CPMU/CPIU, dan untuk disetujui oleh 

Bank Dunia. Pelaksanaan LARAP akan diawasi dan dipantau oleh unit pelaksana regional dan 

laporan pelaksanaan berkala akan diberikan kepada CPMU/CPIU dan Bank Dunia. Proses 

pembebasan lahan harus diselesaikan sebelum dimulainya konstruksi. 

Dana harus mencakup biaya kompensasi, operasional dan biaya pendukung lainnya selama 

perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serah terima hasil, administrasi dan manajemen, dan 

sosialisasi. Konfirmasi terhadap lingkup tanah yang harus diperoleh untuk daerah irigasi akan 

dikonfirmasikan selama atau setelah DED selesai. Pada prinsipnya, dana akan tersedia dari 

Anggaran Pusat (APBN) dan/atau APBD (APBD) atau kombinasinya, di bawah lembaga yang 

membutuhkan tanah. Kebutuhan untuk anggaran operasional dan pendukung dari APBN diatur 

oleh Kementerian Keuangan, sedangkan dari APBD diatur oleh Departemen Dalam Negeri. 

 

N. Pemantauan dan Pelaporan  

 
PIU, dibantu oleh Tenaga Ahli Safeguard Regional dari CPIU, akan memantau persiapan dan 

pelaksanaan LARAP. Proses penyusunan dan isi LARAP akan dipastikan mengacu pada LARPF. 

Pelaksanaan LARAP akan dipantau berdasarkan indikator yang ditentukan dalam LARAP yang telah 

disetujui, yang meliputi antara lain: (a) proses konsultasi; (b) WTP yang memenuhi syarat; (c) 

tingkat dan bentuk kompensasi yang disetujui; (d) pembayaran kompensasi dan pemberian 

bantuan; (e) tindak lanjut dari proses hukum atas tanah yang diperoleh/lahan yang tersisa; (f) 

efektivitas mekanisme penanganan pengaduan; (g) jumlah, jenis keluhan dan tindak lanjut; (h) 

penyingkapan dari LARAP dan transparansi selama proses pembebasan lahan; dll. Laporan 

pemantauan pelaksanaan LARAP akan diserahkan kepada Bank Dunia. Ringkasan laporan akan 

dimasukkan dalam Laporan Proyek tiga bulanan. 
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O. Pengaturan Pelaksanaan 

 
CPMU / CPIU akan bertanggung jawab untuk melatih masing-masing PIU untuk melakukan 

pekerjaan konsultasi, pemeriksaan, analisis dan mempersiapkan LARAP dan menangani keluhan 

apapun. 

PIU dari daerah irigasi dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan semua 

pekerjaan terkait dengan pembebasan tanah dan kegiatan pemukiman kembali dan melaksanakan 

LARAP (memastikan adanya staf dan anggaran yang memadai) di bawah bimbingan Tim Konsultan 

Regional CPIU. 

  



 

 

Lampiran 14.1. Daftar Daerah Irigasi SIMURP yang akan dilaksanakan di Tahun 1 

 

Komponen Daerah 

Irigasi 
BBWS Provinsi Kegiatan Isu Lahan 

A Karang 

Agung Hilir 

Sumatera VIII Sumatera Selatan Perbaikan saluran dan 

fasilitas saluran dan 

pembersihan sedimen 

Tidak ada isu lahan 

 Cikeusik Cimanuk – 

Cisanggarung 

Jawa Barat Perbaikan saluran dan 

fasilitas saluran dan 

pembersihan sedimen 

Tidak ada isu lahan 

 Kedung 

Putri 

Serayu – 

Opak  

Jawa Tengah Perbaikan saluran dan 

fasilitas saluran dan 

pembersihan sedimen 

Tidak ada isu lahan 

 Talang Brantas Jawa Timur Perbaikan saluran dan 

fasilitas saluran dan 

pembersihan sedimen 

Tidak ada isu lahan 

 Pamakkulu Pompengan – 

Jeneberang  

Sulawesi Selatan Pembuatan Talang 

untuk 

menghubungkan 

BP.19 dengan areal 

Jenemarung 

Diperlukan lahan 

untuk kosntruksi 

talang  

 Jurang 

Batu 

Nusa 

Tenggara I 

Nusa Tenggara 

Barat 

Perbaikan saluran dan 
fasilitas saluran dan 
pembersihan sedimen 

Tidak ada isu lahan 

B Jatiluhur Citarum Jawa Barat ???? Dibutuhkan lahan 

untuk bangunan???  
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Lampiran 14.2. Format Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP) 

 

A. Format LARAP Lengkap 
 

Sebuah LARAP Lengkap harus mencakup, paling tidak, unsur-unsur di bawah ini, yang relevan. Jika 

komponennya tidak relevan dengan keadaan kegiatan/daerah irigasi, perlu dijelaskan dalam LARAP 

Lengkap. 

 

1. Deskripsi Daerah Irigasi. 

Gambaran umum dari Daerah Irigasi/kegiatan dan identifikasi lokasi. 

2. Dampak Potensial 

Identifikasi: (a) komponen dari daerah irigasi yang akan membutuhkan tanah dan/atau 
relokasi; (b) daerah yang akan terkena dampak daerah irigasi (wilayah yang dipengaruhi); (c) 
alternatif untuk menghindari atau meminimalkan pembebasan lahan dan/atau relokasi; dan 
(d) sejauh mungkin, tindakan yang diambil untuk menghindari atau meminimalkan 
pembebasan lahan dan/atau relokasi. 

3. Tujuan 

Tujuan dari LARAP Lengkap. 

4. Sensus Orang Yang Terkena Dampak Proyek (WTP) dan inventarisasi aset yang terkena dampak 

Hasil sensus dan inventarisasi aset, termasuk dalam informasi berikut: 

a. Daftar WTP, dengan pembedaan terhadap mereka yang memiliki hak atas tanah dan 
penghuni yang tidak memiliki hak atas tanah; kelompok rentan dan aspek gender; 

b. Inventarisasi bidang tanah dan struktur yang dipengaruhi oleh daerah irigasi, yang meliputi 
informasi berikut: 

 Ukuran total bidang tanah yang terkena dampak, ukuran tanah yang akan diakuisisi 
oleh daerah irigasi, dan ukuran lahan yang tersisa; 

 Status kepemilikan tanah dan struktur yang dipengaruhi oleh daerah irigasi dan bukti 
kepemilikan; 

 Fungsi lahan yang dipengaruhi oleh daerah irigasi; 

 Ukuran dan fungsi dari struktur yang terkena dampak, dan ukuran yang tersisa dari 
struktur; 

 Kondisi struktur yang terkena dampak (permanen, semi permanen, sementara, dll.) 

 Aset lain yang dipengaruhi oleh daerah irigasi (pohon, tanaman, sumur, pagar, dll.). 

c. Total jumlah WTP dan rumah tangga yang dipengaruhi oleh daerah irigasi.  

d. Jumlah rumah tangga yang dipengaruhi oleh daerah irigasi yang akan direlokasi, dengan 
pembedaan (1) orang-orang yang dapat membangun kembali rumah mereka di lahan yang 
tersisa dari tanah yang terkena, dan (2) mereka yang harus pindah ke lokasi lain; dan 



 

 

e. Jumlah rumah tangga yang dipengaruhi oleh daerah irigasi yang kehilangan lebih dari 10% 
dari aset produktif mereka. 

Informasi di atas harus diringkas dalam bentuk tabel. 

5. Studi Sosial-ekonomi 

Studi sosial-ekonomi harus dilakukan dalam tahap awal persiapan daerah irigasi dan dengan 
keterlibatan WTP. Studi harus mencakup komponen-komponen berikut: 

Hasil sensus dan inventarisasi aset, termasuk informasi berikut: 

a. Hasil sensus WTP dalam paragraph 4 di atas. 

b. Deskripsi tentang sistem produksi, tenaga kerja, dan organisasi rumah tangga; dan 
informasi dasar tentang mata pencaharian dan standar hidup WTP; 

c. Karakteristik interaksi sosial dalam masyarakat yang terkena dampak, termasuk jaringan 
sosial dan sistem dukungan sosial, dan bagaimana mereka akan terpengaruh oleh daerah 
irigasi; 

d. Informasi tentang kelompok rentan atau orang yang membutuhkan kebutuhan khusus 
mungkin harus dibuat; 

e. Hak kepemilikan tanah yang ada dan sistem pengalihan tanah, termasuk inventarisasi 
sumber daya alam yang digunakan bersama, sumber mata pencaharian dan pasokan 
makanan anggota masyarakat, hak untuk menggunakan sistem yang tidak berdasarkan hak 
kepemilikan (termasuk penangkapan ikan, perkebunan dari tanaman/pohon untuk 
konsumsi sendiri) seperti yang diatur dalam mekanisme alokasi lahan, sistem untuk 
menyelesaikan isu apapun yang timbul dari skema hunian lahan tertentu. 

f. Besarnya kerugian yang diperkirakan – keseluruhan atau sebagian – dari aset dan besarnya 
pemindahan, fisik atau ekonomi, serta infrastruktur publik dan pelayanan sosial akan 
terpengaruh; 

g. Karakteristik sosial dan budaya dari WTP, termasuk penjelasan tentang lembaga-lembaga 
daerah baik formal maupun informal (misalnya, organisasi masyarakat, kelompok ritual, 
organisasi non-pemerintah (LSM), yang mungkin berkaitan dengan strategi konsultasi 
publik, proses desain proyek dan pelaksanaan pemukiman kembali); 

h. Informasi awal mengenai mata pencaharian WTP (untuk dimasukkan, jika perlu, tingkat 
produksi dan pendapatan yang diperoleh dari setiap kegiatan ekonomi formal maupun 
informal) dan tingkat penghidupan mereka (termasuk status kesehatan mereka); dan 

i. Ketentuan untuk memperbarui informasi tentang mata pencaharian WTP dan standar 
hidup secara berkala sehingga informasi terbaru tersedia pada saat perpindahan mereka. 

6. Analisa Hukum 

Temuan dari analisis Kerangka hukum, meliputi: 

a. Lingkup kekuasaan domain utama (eminent domain) dan sifat kompensasi yang terkait 
dengan itu, baik dari segi metodologi penilaian dan waktu pembayaran; 

b. Prosedur hukum dan administrasi yang berlaku, termasuk deskripsi solusi yang tersedia 
untuk WTP dalam proses peradilan, kerangka waktu normal untuk prosedur tersebut, dan 
setiap alternatif mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia yang mungkin relevan 
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dengan kegiatan pemukiman kembali di bawah Proyek; 

c. Peraturan yang relevan (termasuk hukum adat dan tradisional) yang mengatur kepemilikan 
lahan, penilaian aset dan kerugian, kompensasi dan penggunaan hak secara alami; hukum 
adat pribadi yang terkait dengan perpindahan; dan hukum lingkungan dan peraturan 
kesejahteraan sosial; 

d. Hukum dan peraturan yang berkaitan dengan instansi yang bertanggung jawab untuk 
melaksanakan pembebasan lahan dan pemukiman kembali; 

e. Langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan yang efektif dari 
pembebasan lahan dan pemukiman kembali di bawah Proyek, termasuk, yang sesuai, 
dengan proses untuk mengenali klaim untuk hak-hak hukum atas tanah, termasuk klaim 
yang diperoleh sesuai dengan hukum adat dan penggunaan tradisional. 

7. Kerangka Kelembagaan 

Hasil temuan dari analisis mengenai kerangka kelembagaan meliputi:  

a. Identifikasi institusi pemerintah yang bertanggung jawab untuk kegiatan pemukiman 
kembali dan LSM yang dapat berperan dalam pelaksanaan daerah irigasi; 

b. Kajian kapasitas kelembagaan dari institusi pemerintah dan LSM tersebut; dan 

c. Langkah-langkah apapun yang diusulkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan 
institusi pemerintah dan LSM yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pembebasan 
tanah dan pemukiman kembali. 

8. Pemberian Hak (Entitlement) 

Identifikasi WTP yang memenuhi syarat untuk menerima kompensasi, dukungan untuk 
pemukiman kembali dan dukungan untuk rehabilitasi, serta penjelasan mengenai kriteria untuk 
menentukan pemberian hak bagi berbagai kategori WTP, termasuk waktu untuk 
mengumumkan WTP yang terkena dampak dan kompensasi yang memenuhi syarat (tanggal 
batas/cut-off-date). 

9. Penilaian Aset dan Perhitungan Kompensasi dari Aset yang terkena Dampak  

Deskripsi prosedur untuk menentukan jenis dan besaran kompensasi yang ditawarkan kepada 
WTP, yang mewakili penilaian yang dilakukan oleh Penilai bersertifikat. 

10. Kompensasi, Dukungan untuk Pemukiman Kembali dan Dukungan untuk Rehabilitasi  

Deskripsi mengenai (1) berbagai paket kompensasi yang ditawarkan kepada WTP yang lahan 
dan/atau asetnya akan diakuisisi oleh Aktvitas Proyek; (2) dukungan untuk pemukiman kembali 
bagi anggota masyarakat yang direlokasi secara fisik; dan (3) dukungan untuk rehabilitasi bagi 
anggota masyarakat yang akan kehilangan sumber penghasilan atau mata pencaharian akibat 
pembebasan lahan untuk daerah irigasi. Paket kompensasi, yang dikombinasikan dengan 
dukungan lain yang ditawarkan keada setiap kategori WTP harus cukup untuk memastikan 
bahwa mata pencaharian mereka setelah pemukiman kembali tidak memburuk. Pilihan untuk 
pemukiman kembali atau dukungan lainnya yang ditawarkan kepada WTP harus dipersiapkan 
berdasarkan konsultasi dan harus sesuai secara teknis dan ekonomis, dan sesuai dengan pilihan 
yang paling diminati dari segi budaya WTP. 

11. Pemilihan Lokasi, Persiapan dan Pemukiman Kembali 

Alternatif lokasi pemukiman kembali dan deskripsi setiap lokasi akan mencakup: 



 

 

a. Pengaturan kelembagaan dan teknis yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan 
menyiapkan lokasi pemkiman kembali, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan, yang 
merupakan kombinasi lokasi produktif dan bermanfaat yang potensial, yang akan 
memberikan manfaat setara kepada WTP dibandingkan dengan kondisi mereka di lokasi 
sebelumnya, dalam jangka waktu yang telah diperkirakan untuk memperoleh atau 
mengubah lahan dan sumber daya tambahannya; 

b. Langkah-langkah untuk mencegah spekulasi lahan atau peningkatan migrasi pendatang 
yang tidak memenuhi syarat untuk pemukiman kembali, ke lokasi tersebut; 

c. Prosedur untuk relokasi fisik, termasuk jadwal untuk persiapan lokasi relokasi baru dan 
transfer lahan; dan, 

d. Pengaturan legal untuk menghuni lahan di lokasi relokasi yang baru dan untuk pemindahan 
hak lahan ke WTP. 

12. Perumahan, Infrastruktur, dan Layanan Sosial 

Rencana untuk memberikan (dan untuk membiayai) bagi penghuni untuk menerima 
pemberian hak mereka yang terdiri dari perumahan, infrastruktur (contohnya air bersih, akses 
jalan, dll.); rencana untuk memastikan bahwa layanan tersebut setara atau lebih baik dari pada 
standar yang ada di masyarakat tuan rumah; dan menjelajahi kemungkinan perluasan lokasi, 
teknik, dan desain arsitektur untuk fasilitas-fasilitas tersebut. 

13. Pengelolaan Lingkungan  

Deskripsi batasan wilayah relokasi, dan kajian mengenai dampak lingkungan yang diakibatkan 
oleh pembebasan lahan yang diajukan, dan langkah-langkah untuk mengurangi dan mitigasi 
dampak (untuk dikoordinasikan, sebagaimana diperlukan), dengan kajian lingkungan dari 
daerah irigasi yang membutuhkan pembebasan lahan). 

14. Proses Partisipatif 

Partisipasi masyarakat yang terkena dampak dan masyarakat tuan rumah sangat penting. Hal 
ini mencakup: 

a. Deskripsi strategi konsultasi publik dan proses partisipatif, yang melibatkan WTP serta 
masyarakat tuan rumah, dalam mendesain serta dalam pelaksanaan proses pembebasan 
tanah; 

e. Ringkasan pandangan yang diutarakan oleh WTP dan bagaimana pandangan ini telah 
dipertimbangkan dalam LARAP; 

f. Tinjauan alternatif pembebasan lahan yang ditawarkan dan keputusan yang diambil oleh 
WTP mengenai berbagai pilihan-pilihan yang tersedia, termasuk pilihan untuk jenis 
kompensasi dan dukungan akibat pembebasan lahan, atau relokasi keluarga, individu, atau 
bagian dari masyarakat atau masyarakat yang memiliki hubungan keluarga, dan upaya 
untuk mempertahankan pola organisasi sosial yang ada, serta upaya untuk 
mempertahankan akses ke tanah adat (misalnya tempat-tempat pemujaan keagamaan, 
atau makam); 

g. Pengaturan kelembagaan dimana anggota masyarakat yang direlokasi dapat 
menyampaikan kekhawatiran mereka kepada pihak berwenang dalam proyek, pada saat 
tahap perencanaan dan pelaksanaan, dan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa 
kelompok rentan telah dengan baik terwakili; dan 
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h. Langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampak dari pembebasan lahan pada 
anggota masyarakat/masyarakat tuan rumah (bila terjadi relokasi), termasuk konsultasi 
antara anggota masyarakat tuan rumah dengan pemerintah daerah. Pengaturan ini 
dilakukan untuk mempercepat pembayaran kepada anggota masyarakat/masyarakat tuan 
rumah terhadap lahan yang terkena dampak atau asset lain yang telah dibeli oleh orang-
orang yang direlokasi, serta pengaturan untuk mengatasi konflik yang mungin terjadi 
antara orang-orang yang direlokasi dengan masyarakat tuan rumah; dan untuk 
menyediakan layanan publik dasar (seperti pendidikan, air bersih, kesehatan, dan fasilitas 
produksi, dll) untuk masyarakat tuan rumah, yang akan setara dengan tingkat pelayanan 
kelompok yang direlokasi.  

15. Prosedur Penanganan Keluhan  

Prosedur ini harus dapat diakses (dengan cara yang tidak mahal dan mudah) oleh pihak ketiga 
untuk mendapat penyelesaian atas perselisihan apapun yang timbul akibat daerah irigasi, yang 
akan dimasukkan kedalam LARAP Lengkap. Prosedur penanganan keluhan ini harus 
mempertimbangkan pilihan untuk menyelesaian melalui peradilan dan mekanisme lainnya 
seperti penyelesaian perselisihan/sengketa berbasis masyarakat, serta mekanisme 
penyelesaian perselisihan tradisional. 

16. Tanggung Jawab Kelembagaan  

Kerangka Organisasi untuk pembebasan lahan dan pemukiman kembali, mencakup identifikasi 
lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan LARAP Lengkap, prosedur 
pembebasan lahan dan pemberian pelayanan; rencana untuk memastikan bahwa akan 
dilakukan koordinasi yang memadai antara berbagai lembaga dan yuridiksi yang terlibat dalam 
pelaksanaan; dan setiap tahapan (termasuk dukungan teknis) yang dibutuhkan untuk 
memperkuat kapasitas lembaga pemerintah untuk merancang dan melakukan pembebasan 
lahan; untuk mengalihkan pekerjaan ke lembaga setempat yang berwenang atau kepada 
penghuni untuk mengelola sendiri fasilitas dan layanan yang diberikan oleh Proyek dan untuk 
mengalihkan tanggung jawab kepada lembaga pelaksana pembebasan lahan, bila ada. 

17. Jadwal Pelaksanaan  

Jadwal pelaksanaan, termasuk seluruh kegiatan pembebasan lahan, dimulai dari persiapan 
pelaksanaan, termasuk target tenggat waktu untuk realisasi manfaat yang diharapkan oleh 
penghuni dan masyarakat hukum adat dan tanggal batas (cut-off-dates) untuk berbagai bentuk 
dukungan. Jadwal ini harus mendeskripsikan bagaimana pemukiman kembali di hubungkan 
dengan keseluruhan pelaksanaan daerah irigasi tersebut. 

18. Biaya dan Anggaran 

Tabel mengenai perkiraan biaya untuk seluruh kegiatan pengadaan lahan, termasuk faktor 
inflasi, pertumbuhan penduduk, dan pengeluaran lainnya; jadwal pencairan; sumber dana; 
jadwal rencana alur uang (cash flow), dan pendanaan bagi pengadaan lahan, bila ada, bagi 
wilayah-wilayah diluar yuridiksi lembaga pelaksana. 

19. Pemantauan dan Evaluasi 

Rencana untuk pemantauan kegiatan pengadaan lahan dan pemukiman kembali oleh lembaga 
pelaksana, didukung oleh pengamat independen sebagaimana perlu menurut Bank Dunia, 
untuk memastikan bahwa informasi yang menyeluruh dan obyektif dapat dikumpulkan; 
indikator untuk pemantauan kinerja untuk mengukur masukan, keluaran, dan hasil (outcome) 



 

 

dari kegiatan pembebasan lahan; partisipasi WTP dalam pemantauan; penyerahan laporan 
pemantauan kepada Bank Dunia; evaluasi dampak pembebasan lahan untuk kerangka waktu 
tertentu yang ditentukan setelah semua kegiatan pembebasan lahan dan kegiatan terkaitnya 
selesai dilaksanakan. Hasil pemantauan akan digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan. 

 

B. Format LARAP Singkat 

 
LARAP singkat dibutuhkan bagi kegiatan proyek yang akan berdampak bagi kurang dari 200 orang, 

atau bila menghasilkan dampak yang tidak signifikan dan minor terhadap WTP. Dampak yang 

dipertimbangkan minor dan tidak signifikan adalah bila WTP tidak secara fisik direlokasi dan tidak 

lebih dari 10% asset mereka diakuisisi oleh kegiatan Proyek. LARAP Singkat akan meliputi, minimal, 

komponen berikut ini: 

1. Deskripsi Kegiatan Proyek  

Deskripsi umum mengenai daerah irigasi dan identifikasi lokasi. 

2. Berbagai Dampak yang mungkin ditimbulkan  

Identifikasi meliputi: (i) komponen-komponen daerah irigasi yang akan membutuhkan lahan; 
dan (II) wilayah yang akan terkena dampak oleh kegiatan. 

3. Sensus mengenai WTP dan inventarisasi asset yang terkena dampak oleh kegiatan proyek 

Hasil dari survey dan inventarisasi aset akan meliputi: (i) daftar WTP, yang akan dibedakan 
menjadi WTP yang memiliki lahan dan pengguna lahan (penyewa) yang tidak memiliki hak 
lahan; dan (ii) inventarisasi plot tanah dan sutruktur yang terkena dampak.  

4. Persyaratan  

Identifikasi WTP yang berhak menerima kompensasi dan penjelasan dari kriteria yang 
digunakan untuk menentukan keberhakkan. 

5. Kompensasi, kajian penilaian tanah dan asset, dan dukungan pemukiman kembali yang harus 
disediakan  

Hal ini meliputi deskripsi dari kompensasi pilihan-pilihan dan dukungan pemukiman kembali 
yang akan ditawarkan kepada WTP. Kajian nilai lahan dan asset akan ditentukan dari kajian oleh 
Penilai bersertifikat. 

6. Konsultasi publik dengan anggota masyarakat setempat yang akan kehilangan lahan dan aset 
lainnya  

Hal ini mencakup kegiatan untuk (a) menginformasikan kepada WTP mengenai berbagai 
dampak dari daerah irigasik, pilihan yang tersedia untuk kompensasi dan dukungan 
pemukiman kembali, dan prosedur untuk mendapatkan kompensasi, dan (b) memberikan 
kesempatan bagi WTP untuk mengutarakan pendapat dan kekhawatiran mereka.  

7. Tanggung Jawab Kelembagaan  

Deskripsi singkat mengenai kerangka organisasi untuk melaksanakan kegiatan pembebasan 
lahan. 

8. Jadwal Implementasi  
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Jadwal implementasi harus dibuat dengan mencakup seluruh kegiatan pembebasan lahan 
termasuk tenggat waktu untuk pembayaran kompensasi. Jadwal tersebut harus 
mendeskripsikan bagaimana kegiatan pembebasan lahan dihubungkan dengan keseluruhan 
pelaksanaan daerah irigasi tersebut. 

9. Biaya dan Anggaran  

Perkiraan biaya untuk pembebasan lahan yang diperlukan oleh daerah irigasi.  

10. Prosedur Penanganan Keluhan  

Prosedur yang dapat dilakukan harus dibuat, yang dapat diakses oleh pemberi keluhan untuk 
penyelesaian perselisihan yang timbul dari pembebasan lahan; seperti mekasinme 
penanganan keluhan harus mempertimbangkan pilihan untuk diselesaikan di peradilan 
maupun melalui mekanisme penyelesaian perselisihan berbasis masyarakat dan tradisional. 

11. Pemantauan 

Rencana untuk pemantauan kegiatan pembebasan lahan dan pembayaran kompensasi kepada 
WTP. 

12. Pemantauan dan Evaluasi  

Rencana untuk pemantauan terhadap kegiatan pengadaan lahan dan pemukian kembali oleh 
lembaga pelaksana. 

  



 

 

Lampiran 14.3. Ringkasan Protokol Sumbangan Lahan Sukarela 
 

Sumbangan Lahan Sukarela merupakan pendekatan yang umum dilakukan di Indonesia untuk 

pengadaan lahan, khususnya dalam program berbasis masyarakan. Panduan untuk sumbangan 

lahan sukarela diberikan sebagai salah satu pilihan dalam pengadaan lahan untuk program 

partisipasi masyarakat. Kondisi-kondisi dari donasi lahan sukareka adalah sebagai berikut:  

a. Pemberi sumbangan lahan akan menerima manfaat langsung dari daerah irigasi 

b. Pemberi sumbangan lahan tidak dikategorikan sebagai miskin. 

c. Pemberi sumbangan lahan memiliki legitimasi kepemilikan terhadap lahan tersebut. 

d. Sumbangan lahan harus mengajukan pada daerah irigasi prioritas yang telah disetujui. 

e. Tujuan dan dampak dari kegiatan yang diajukan untuk dilakukan di lahan yang disumbangkan 
harus secara rinci dijelaskan kepada pemberi sumbangan. 

f. Sumbangan lahan harus tidak menyebabkan relokasi ataupun menyebabkan pemiliki lahan 
kehilangan lahan dan mata pencaharian mereka secara signifikan. 

g. Lahan yang disumbangkan sebesar <10% dari total lahan produktif yang dimiliki oleh pemilik 
lahan. 

h. Lahan yang disumbangkan tidak dalam sengketa. 

i. Lokasi dan ukuran lahan diidentifikasi oleh WTP dan diverifikasi oleh fasilitator, forum 
masyarakat dan harus bebas dari dampak lingkungan dan risiko kesehatan apapun. 

j. Tidak terdapat struktur bersejarah atau bernilai budaya di lahan yang disumbangkan. 

k. Pemberi sumbangan harus menerima informasi yang jelas dan menyeluruh mengenai hak 
mereka. Pemilik lahan harus diinformasikan hak mereka untuk menerima kompensasi sebelum 
memutuskan untuk menyumbangkan lahan secara sukarela. Pemberi sumbangan dapat 
meminta manfaat berupa uang maupun non-uang atau insentif lainnya sebagai syarat 
sumbangan. 

l. Seluruh anggota masyarakat dari pemberi sumbangan harus mengetahui mengenai 
sumbangan ini. Individu pengguna atau masyarakat yang menempati atau lahan kolektif harus 
juga diinformasikan mengenai sumbangan ini. 

m. Untuk lahan masyarakat atau kolektif, donasi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan 
individu-individu pengguna atau penghuni lahan tersebut. 

n. Verifikasi harus didapatkan dari tiap orang pemberi sumbangan (baik melalui dokumentasi 
yang layak maupun melalui konfirmasi dengan paling tidak dua saksi). 

o. Setiap lahan yang disumbangkan yang tidak digunakan sesuai dengan fungsi yang telah 
disepakati akan dikembalikan kepada pemberi sumbangan. 

p. Selain itu, aspek-aspek dibawah ini harus dilaksanakan: 

(i) Fasilitator komunitas untuk memberikan kesempatan kepada pemilik lahan untuk 
mendapatkan konsultasi yang independen sebelum membuat keputusan untuk secara 
sukarela menyumbangkan lahan mereka ke daerah irigasi. 

(ii) Konsultasi dengan pemiliki lahan mengenai sumbangan lahan harus dijamin tidak ada 
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tekanan kepada pemilik lahan dalam proses pengambilan keputusan untuk 
menyumbangkan lahan. 

(iii) Pemilik lahan memiliki hak untuk menolah sumbangan lahan dan pengelola Proyek 
harus mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi alternative 
untuk fasilitas tersebut. Hak untuk menolak dituliskan dalam dokumen sumbangan yang 
akan ditandatangani oleh pemberi sumbangan. 

(iv) Sumbangan lahan sukarela harus didokumentasikan sebagai dokumen legal, Surat 
Pernyataan Sumbangan Lahan harus ditandatangani oleh pemilik lahan, fasilitator dan 
kepala desa, forum masyarakat, saksi-saksi, serta keturunan dari pemilik lahan. Format 
Surat Pernyataan Sumbangan Lahan dapat dilihat pada Lampiran 14.4. 

(v) Bila lahan tersebut hanya diijinkan untuk penggunaan lahan atau untuk jalan akses 
(easements), Surat Pernyataan diperlukan dan harus ditandatangani oleh pemilik lahan, 
fasilitator dan kepala desa, forum masyarakat, dan saksi-saksi, serta keturunan dari 
pemilik lahan. Format Surat Pernyataan Ijin Penggunaan Lahan dapat dilihat pada 
Lampiran 14.5 dan format untuk Surat Pernyataan Ijin Akses Melalui Lahan (land 
easement) dapat dilihat di Lampiran 14.6. 

(vi) Kelompok masyarakat harus melampirkan seluruh dokumentasi yang berhubungan 
dengan sumbangan lahan sukarela, termasuk risalah pertemuan, keluhan dan prosedur 
penanganan perselisihan. 

(vii) Mekanisme penanganan keluhan harus mengikuti mekanisme penanganan keluhan 
Proyek. Bila diperlukan, proses penanganan keluhan perlu melibatkan partisipasi 
peninjau yang tidak secara langsung berhubungan dengan pelaksana proyek atau tidak 
pemimpin adat yang menjadi pihak dalam proses sumbangan. 

(viii) Salinan asli dari Surat Pernyataan harus disimpan baik oleh pemilik lahan maupun oleh 
forum masyarakat sebagai bagian dari proposal. Salinan dari Surat Pernyataan harus 
diletakkan di kantor Desa/Kelurahan. Proposal tersebut harus tersedia untuk publik. 

(ix) Sumbangan lahan harus secara legal diproses status kepemilikannya setelah lahan 
disumbangkan. 

(x) Pajak yang harus dibayarkan oleh pemberi sumbangan untuk pendaftaran pengalihan 
lahan, bila ada, harus ditanggung oleh Proyek. 

(xi) PIU juga bertanggung jawab untuk menyimpan catatan dokumentasi untuk setial 
sumbangan lahan. Dokumentasi tersebut harus tersedia untuk ditinjau bila terdapat 
keluhan. 



 

 

Lampiran 14.4. Format Surat Pernyataan Sumbangan Lahan 

 

Saya/Kami, yang bertandatangan dibawah ini:  

Nama  : 

No. KTP  : 

Pekerjaan  : 

Alamat  : 

 

Sebagai pemilik sah dari lahan berdasarkan bukti sah kepemilikan No. ………., Tanggal ….. atau 

bukti sah lainnya berupa ..... (jelaskan)….., dengan ini menyatakan bahwa Saya/Kami setuju untuk 

menyumbangkan lahan dan/atau aset kepada Pemerintah Daerah 

Provinsi/Kabupaten/Kota………….. (jelaskan)…… untuk dapat digunakan untuk konstruksi 

…………………….. untuk dapat bermanfaat bagi kepentingan umum.  

 

Kegiatan Proyek 

Lokasi Lahan   : 

Ukuran lahan yang disumbangkan : 

Ukuran sisa lahan   : 

Nilai aset lain yang disumbangkan : 

Guna lahan saat ini   : 

Status kepemilikian lahan  : 

(mohon jelaskan batasan lahan dan status kepemilikan lahan serta peta bidang lahan dengan 

tanda-tanda orientasi yang jelas) 

 

Pernyataan ini dibuat tanpa ada tekanan dari siapapun.  

 

 

Tempat, tanggal perjanjian ini ditandatangani  

 

Pemberi Sumbangan Lahan  Penerima lahan yang disumbangkan, 
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Mengetahui, 

 

 

Tanda Tangan (Pemilik Lahan)  Tanda Tangan (atas nama Pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota)  

Camat sebagai PPAT 

Rp.6000 Materai  

  

(nama) (nama) 

  

  

Tanda Tangan Lurah/Kepala Desa  Tanda Tangan Dewan Masyarakat  

  

  

(nama) (nama) 

  

  

Tanda tangan Saksi  Tanda tangan Ahli Waris  

Nama 1                   Tanda tangan Nama 1                   Tanda tangan 

Nama 2                   Tanda tangan Nama 2                   Tanda tangan 

Nama 3                   Tanda tangan Nama 2                   Tanda tangan 

 

Lampiran: Peta lahan yang disumbangkan dan foto  

Catatan: Salinan asli dari surat ini untuk disimpat oleh pemberi sumbangan lahan dan oleh forum 

masyarakat sebagai bagian dari proposa. Salinan dari surat ini harus disimpan di kantor 

kelurahan/desa.   



 

 

Lampiran 14.5. Format Surat Pernyataan Ijin Penggunaan Lahan  

 

Saya, yang bertandatangan dibawah ini: 

Nama  : 

No. KTP  : 

Pekerjaan  : 

Alamat  : 

 

Sebagai pemilik sah dari lahan berdasarkan bukti sah kepemilikan No. ………., Tanggal ….. atau 

bukti sah lainnya berupa ..... (jelaskan)….., dengan ini menyatakan bahwa Saya setuju 

memberikan ijin lahan saya untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah 

Provinsi/Kabupaten/Kota………….. (jelaskan)…… untuk dapat digunakan untuk konstruksi 

…………………….. untuk dapat bermanfaat bagi kepentingan umum.  

 

Lokasi Lahan   : 

Ukuran lahan yang disumbangkan : 

Ukuran sisa lahan   : 

Guna lahan saat ini   : 

Status kepemilikian lahan  : 

(mohon jelaskan batasan lahan dan status kepemilikan lahan serta peta bidang lahan dengan 

tanda-tanda orientasi yang jelas) 

 

Pernyataan ini dibuat tanpa ada tekanan dari siapapun.  

 

 

Tempat, tanggal perjanjian ini ditandatangani,  

 

Pihak Pemberi Ijin  Pihak yang menerima ijin atas nama 

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota  
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Tanda Tangan pemilik lahan Tanda tangan Camat sebagai PPAT 

 

Rp.6000 Materai 

 

  

(nama) (nama) 

  

  

Tanda tangan Lurah/Kepala Desa Tanda Tangan Forum Masyarakat  

  

  

(nama) (nama) 

  

  

Tanda tangan Saksi  Tanda Tangan Ahli Waris 

Nama 1                   Tanda tangan Nama 1                   Tanda tangan 

Nama 2                   Tanda tangan Nama 2                   Tanda tangan 

Nama 2                   Tanda tangan Nama 2                   Tanda tangan 

 

Lampiran: Peta lahan yang disumbangkan dan foto  

 

Catatan: Salinan asli dari surat ini untuk disimpat oleh pemberi sumbangan lahan dan oleh forum 

masyarakat sebagai bagian dari proposa. Salinan dari surat ini harus disimpan di kantor 

kelurahan/desa.  



 

 

Lampiran 14.6. Format Surat Pernyataan Ijin untuk Akses Melalui Lahan (land easement) 

Saya, yang bertandatangan dibawah ini:  

Nama  : 

No. KTP  : 

Pekerjaan  : 

Alamat  : 

 

Sebagai pemilik sah dari lahan berdasarkan bukti sah kepemilikan No. ………., Tanggal ….. atau 

bukti sah lainnya berupa ..... (jelaskan)….., dengan ini menyatakan bahwa Saya setuju 

memberikan ijin untuk akses melalui untuk menuju ke fasilitas …….. (jelaskan)……….. yang akan 

dibangun oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota………….. (jelaskan)…… untuk dapat 

digunakan untuk konstruksi …………………….. untuk dapat bermanfaat bagi kepentingan umum.  

 

Lokasi Lahan   : 

Ukuran lahan yang akan dilewati : 

Guna lahan saat ini   : 

Status kepemilikian lahan  : 

(mohon jelaskan batasan lahan dan status kepemilikan lahan serta peta bidang lahan dengan 

tanda-tanda orientasi yang jelas) 

 

Pernyataan ini dibuat tanpa ada tekanan dari siapapun.  

 

 

Tempat, tanggal perjanjian ini ditandatangani,    

 

Pihak yang memberikan ijin  Pihak yang menerima ijin atas nama 

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 

  

Tanda tangan pemilik lahan  Tanda tangan Camat sebagai PPAT 
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Rp.6000 Materai 

  

(nama) (nama) 

  

  

Signature Lurah/Kepala Desa Tanda Tangan Forum Masyarakat 

  

  

(nama) (nama) 

  

  

Tanda Tangan Saksi  Tanda Tangan Ahli Waris 

Nama 1                   Tanda Tangan Name 1                  Tanda Tangan 

Nama 2                   Tanda Tangan Name 2                   Tanda Tangan 

Nama 2                   Tanda Tangan Name 2                   Tanda Tangan 

 

Lampiran: Peta lahan yang disumbangkan dan foto  

 

Catatan: Salinan asli dari surat ini untuk disimpat oleh pemberi sumbangan lahan dan oleh forum 

masyarakat sebagai bagian dari proposa. Salinan dari surat ini harus disimpan di kantor 

kelurahan/desa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 14 – Kerangka Perencanaan Masyarakat Hukum Adat 

 

STRATEGIC IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REVITALIZATION PROJECT 

(SIMURP) 

 

 

 

 

 

KERANGKA PERENCANAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT  

(INDIGENOUS PEOPLES PLANNING FRAMEWORK – IPPF) 

 

Merupakan Bagian dari Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social 

Management Framework/ESMF) 
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DEFINISI 

 

 

Istilah Arti 

Pemerintah Pemerintah Negara Republik Indonesia 

Pemerintah Daerah Pemerintah ditingkat Provinsi, dikepalai oleh 
gubernur 

Pemerintah Lokal Pemerintah kota (dikepalai oleh walikota) or 
pemerintah kabupaten (dikepalai oleh bupati) 
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SINGKATAN 

 

 

DAS Daerah Aliran Sungai 

SIMURP Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project  

IP Masyarakat hukum adat (Indigenous Peoples) 

IPP Rencana Masyarakat hukum adat (Indigenous Peoples Plan) 

IPPF Kerangka Perencanaan Masyarakat hukum adat (Indigenous Peoples 
Planning Framework) 

KAT Komunitas Adat Terpencil 

Kementerian PUPR Kemetrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
LARAP Rencana Pembebasan Lahan dan Penempatan Kembali (Land 

Acquisition and Resettlement Action Plan) 

LARPF Kerangka Kebijakan Pembebasan Lahan dan Penempatan Kembali 

(Land Acquisition and Resettlement Policy Framework) 

LSM Lembaga Swadaya Masyarakat 

MHA Masyarakat Hukum Adat 

PIP Rencana Pelaksanaan Proyek (Project Implementation Plan)  

PIU Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit) 

O&P Operasional dan Pemeliharaan  

SA Penilaian Sosial (Social Assessment) 
 

  



 

 

A. Pendahuluan 

 
Program modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) menanggapi kebutuhan 

sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah (RPJM 

2015-2019) dengan menggunakan kerangka lima pilar untuk mendorong rehabilitasi dan persiapan 

modernisasi sistem irigasi nasional yang ada, disebut sebagai 'revitalisasi irigasi'. Proyek yang 

diusulkan akan berfokus pada memungkinkan sekitar 110.000 hektar sistem irigasi nasional untuk 

direhabilitasi dan pada tahap yang lebih atau lebih dimodernisasi melalui program revitalisasi, 

sedangkan sistem Jatiluhur (224.000 hektar) akan menjadi objek strategis modernisasi (komponen 

B). Kegiatan rehabilitasi dan modernisasi ini akan dikembangkan dalam hal penyampaian layanan 

yang lebih baik dan penanganan dengan sistem penilaian, informasi manajemen dan keputusan 

sistem pendukung, penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia dan studi dan 

disain untuk rehabilitasi dan modernisasi infrastruktur irigasi, drainase dan pengelolaan banjir. 

Semua kegiatan ini akan mengikuti prinsip dan praktik pengelolaan irigasi partisipatif  yang 

terbentuk di PPSIP. Program SIMURP yang diusulkan terdiri dari 4 komponen yang sesuai dengan 

lima pilar modernisasi. Daerah irigasi yang tercangkup pada SIMURP adalah DI Kedung Putri, DI 

Talang, DI Karang Agung Hilir, DI Cikeusik, DI Jurang Batu dan DI Pamakkulu untuk komponen A.  

Pada tahun pertama, SIMURP akan membiayai pekerjaan fisik di 7 (tujuh) Daerah Irigasi yang sudah 

diidentifikasi (Lampiran 15.1). Hal ini menegaskan bahwa tidak ada Masyarakat Hukum Adat 

(Indigenous peoples/IPs) di sekitar 7 lokasi. Meskipun 7 lokasi daerah irigasi yang akan dilaksanakan 

pada tahun pertama dan beberapa lokasi lainnya untuk tahun-tahun berikutnya telah diidentifikasi. 

Kerangka Perencanaan Masyarakat Hukum Adat (Indigenous Peoples Planning Framework/IPPF) ini 

dikembangkan sebelum penilaian proyek (project appraisal) untuk mengantisipasi keberadaan 

masyarakat hukum adat dalam lokasi baru yang diusulkan. Apabila diketahui adanya keberadaan 

komunitas hukum adat di, atau memiliki hubungan terhadap, lokasi proyek, maka penapisan, 

verifikasi dan konfirmasi lebih lanjut akan dilakukan melalui kajian sosial. 

Rencana Masyarakat Hukum Adat (Indigenous Peoples Plan/IPP) akan disiapkan pada saat 

pelaksanaan proyek (setelah penapisan, verifikasi dan tahap konfirmasi) pada saat adanya 

kemungkinan masyarakat hukum adat akan terpengaruh oleh kegiatan SIMURP. Bank 

mensyaratkan agar proyek melibatkan masyarakat hukum adat untuk merancang dan 

melaksanakan proyek dengan cara yang sepenuhnya menghormati martabat masyarakat hukum 

adat, hak asasi manusia, dan keunikan budaya dan sehingga mereka: (a) menerima manfaat sosial 
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dan ekonomi yang sesuai dengan budayanya; dan b) tidak terkena dampak yang merugikan selama 

proses pembangunan.  

B. Tujuan 

 
Tujuan utama dari Kerangka ini adalah:  

a. Memastikan bahwa masyarakat hukum adat berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan 
dari proyek; 

b. Menghindari atau meminimalkan potensi dampak yang merugikan dari Proyek terhadap 
masyarakat hukum adat, dan jika itu tidak dapat dihindari, mengembangkan dan 
menerapkan langkah-langkah mitigasi berdasarkan prinsip konsultasi yang bebas, dilakuan 
sebelumnya dan diinformasikan dengan baik (free, prior and informed consultation), 
sehingga menghasilkan dukungan yang besar dari masyarakat hukum adat yang terkena 
dampak; 

c. Memaksimalkan potensi dampak positif dari Proyek terhadap masyarakat hukum adat, 
berdasarkan konsultasi yang bebas, dilakukan sebelumnya, dan diinformasikan dengan 
baik kepada masyarakat hukum adat guna memastikan bahwa desain dan pelaksanaan 
Proyek mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat hukum adat; 

d. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional dalam memberdayakan masyarakat hukum adat dan 
memberikan kewenangan dan kepercayaan bagi mereka dimanapun untuk menentukan 
nasib mereka sendiri dalam berbagai program kegiatan pembangunan yang tersedia di 
lokasi mereka dan kebutuhan mereka melalui perlindungan, penguatan, pengembangan, 
konsultasi dan advokasi untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial mereka. 

 

C. Definisi 

 
Pemerintah Indonesia mendefinisikan Masyarakat Adat sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA). 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan 

Masyarakat Hukum Adat mendefinisikan MHA sebagai Masyarakat Hukum Adat adalah Warga 

Negara Indonesia yang memiiki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai 

hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat 

hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang 

menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah 

tertentu secara turun temurun. 

Istilah "masyarakat hukum adat", "etnis minoritas" dan "kelompok suku", menggambarkan 

kelompok sosial dengan identitas sosial dan budaya yang berbeda dari masyarakat umum yang 

dominan yang membuat mereka rentan untuk dirugikan dalam proses pembangunan. Untuk 



 

 

keperluan tersebut, "masyarakat hukum adat" adalah istilah yang akan digunakan untuk merujuk 

pada kelompok-kelompok ini. 

Masyarakat hukum adat biasanya merupakan segmen termiskin dari populasi. Menurut kebijakan 

Bank Dunia, istilah "Masyarakat hukum adat (Indigenous Peoples)" digunakan dalam arti generik 

untuk merujuk pada kelompok yang berbeda, rentan, sosial dan karakteristik budaya dalam 

berbagai derajat sebagai berikut: 

a) hubungan dekat dengan wilayah leluhur dan sumber daya alam di wilayah ini; 

b) mengidentifikasikan diri dan diidentifikasikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok 
budaya yang berbeda; 

c) memiliki bahasa asli, sering kali berbeda dari bahasa nasional; dan 

d) memiliki lembaga adat kebudayaan, ekonomi, sosial atau politik. 
Untuk tujuan Kerangka ini, definisi masyarakat hukum adat akan mengikuti kedua kriteria Bank 

Dunia dan peraturan nasional. 

 

D. Hukum dan Peraturan Terkait Masyarakat Hukum Adat 

 
Kerangka ini mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat 

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang dan Peraturan berikut: 

 

Peraturan Ringkasan 

UUD 1945 
(Amandemen) Bab 18, 
ayat # 2 dan Bab 281 
ayat # 3; 

Chapter 18(2): The State recognizes and respects units of 
indigenous communities and their traditional rights as long as 
they live, and in accordance with the development of society and 
the national principles as set out in the legislation. 

Chapter 281(3): The cultural identity and the rights of traditional 
communities are respected in line with the times and civilization. 

Undang-Undang 
Nomor 41/1999 
tentang Kehutanan 
(ditambah Keputusan 
Mahkamah Konstitusi 
Nomor 35/PUU-X 
/2012)  

Pasal 67(1): Masyarakat hukum adat sepanjang menurut 
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak 
untuk melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan 
kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang 
bersangkutan; melakukan kegiatan pengelolaan hutan 
berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan 
dengan undang-undang; dan mendapat pemberdayaan dalam 
rangka meningkatkan kesejahterannya. 

Pasal 67(2): Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat 
hukum adat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan 
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Peraturan Ringkasan 

PerDa. 

Penjelasan Pasal 67(1): Masyarakat hukum adat diakui 
keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur 
antara lain: 

a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban 
(rechtsgemeenschap); 

b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; 

c. ada wilayah hukum adat yang jelas; 

d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, 
yang masih ditaati; dan 

e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan 
sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. 

Peraturan Menteri 
Dalam Negeri No. 
52/2014 Pedoman 
Pengakuan dan 
Perlindungan 
Masyarakat Hukum 
Adat  

MHA adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik 
khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum 
adatnya, memiliki ikatan pada asal-usul leluhur dan atau 
kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan 
tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang 
menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum 
dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. 

Peraturan Menteri 
Kehutanan No. 
62/2013 (perubahan 
Peraturan Menteri No. 
44/2012) tentang 
Pengkuhan Kawasan 
Hutan (Perubahan 
Permenhut No. 
44/2012) 

Pasal 18a: MHA adalah sekelompok orang yang terikat oleh 
tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu 
persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun 
dasar keturunan. 

Pasal 18b: Wilayah MHA adalah tempat berlangsungnya hidup 
dan menyelenggarakan kehidupan MHA yang bersangkutan yang 
letak dan batasnya jelas serta dikukuhkan dengan Perda.  

Peraturan Bersama 
MENDAGRI, MENHUT, 
MENPU, KBPN No. 
79/2014 Tentang Tata 
Cara Penyelesaian 
Penguasaan Tanah 
Yang Berada di Dalam 
Kawasan Hutan 

Pasal 9: Pengakuan hak masyarakat hukum adat dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Peraturan Menteri 
Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala BPN No 

Pasal 1(1): Hak komunal atas tanah adalah hak milik bersama 
atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau hak milik bersama 
atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada 



 

 

Peraturan Ringkasan 

9/2015 tentang Tata 
Cara Penetapan Hak 
Komunal Atas Tanah 
Masyarakat Hukum 
Adat dan Masyarakat 
yang Berada dalam 
Kawasan Tertentu 

dalam kawasan hutan atau perkebunan. 

Pasal 1(3): MHA adalah sekelompok orang yang terikat oleh 
tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu 
persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun 
atas dasar keturunan. 

Pasal 3(1): Persyaratan Masyarakat Hukum Adat meliputi: 
masyarakat masih dalam bentuk paguyuban; ada kelembagaan 
dalam perangkat penguasa adatnya; ada wilayah hukum adat 
yang jelas; dan ada pranata dan perangkat hukum yang masih 
ditaati. 

Pasal 3(2): Persyaratan kelompok masyarakat yang berada dalam 
Kawasan Tertentu meliputi menguasai secara fisik paling kurang 
10 tahun atau lebih secara berturut-turut; masih mengadakan 
pemungutan hasil bumi di wilayah tertentu dan sekitarnya untuk 
pemenuhan kebutuhan sehari-hari; menjadi sumber utama 
kehidupan dan mata pencaharian masyarakat; dan terdapat 
kegiatan sosial dan ekonomi yang terintegrasi dengan kehidupan 
masyarakat. 

UU No. 6/2014 tentang 
Desa 

Pasal 95(1): Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat 
membentuk lembaga adat Desa. 

Pasal 95(2): Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi 
adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang 
tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. 

Pasal 96: Pemerintah, PemProv, dan Pem Kab/Kota melakukan 
penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan 
menjadi Desa Adat. 

 

E. Penapisan Masyarakat hukum adat di antara Populasi Terkena Dampak 

 
Setelah daerah irigasi didefinisikan, PIU akan melakukan penapisan, verifikasi dan konfirmasi 

kehadiran masyarakat hukum adat mengacu pada karakteristik di atas. Dalam melakukannya, PIU 

akan berkonsultasi dengan tenaga ahli, universitas lokal atau LSM yang memiliki pengetahuan yang 

baik atau telah bekerja bersama masyarakat hukum adat di daerah dan menggunakan referensi 

yang tersedia contohnya studi Indigenous People tahun 2010 oleh Bank Dunia dan sumber lainnya. 

Selanjutnya, PIU akan berkonsultasi dengan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat sekitar 

untuk mengkonfirmasi bahwa mereka masyarakat hukum adat. 
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Dalam hal dimana keberadaan IP telah dikonfirmasi dan mereka akan menjadi bagian dari atau 

dipengaruhi oleh proyek, PIU dibawah bimbingan Tenaga Ahli Safeguard Regional, atau dibantu 

oleh konsultan jika diperlukan, akan melaksanakan Penilaian Sosial (Social Assessment/SA) di 

tingkat desa, berdasarkan konsultasi yang bebas, dilakukan sebelumnya, dan diinformasikan 

dengan baik kepada masyarakat hukum adat yang terkena dampak. Dampak yang merugikan 

maupun dampak positif potensial akan diidentifikasi selama persiapan SA. 

F. Penilaian Sosial dan Konsultasi 

Selama penyusunan proposal daerah irigasi dan/atau persetujuan daerah irigasi, proses penilaian 

sosial akan dilakukan untuk menentukan sifat dan lingkup dampak terhadap masyarakat hukum 

adat diantara populasi yang terkena dampak. Dengan mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif 

di wilayah daerah irigasi, profil sosial dan ekonomi dasar populasi penerima manfaat atau orang-

orang yang terdampak proyek akan dirumuskan. 

Penilaian Sosial (SA) akan dilakukan oleh para ilmuwan sosial (atau konsultan) yang memenuhi 

syarat. SA akan mengumpulkan informasi yang relevan tentang hal-hal sebagai berikut: data 

demografi; sosial, kondisi budaya dan ekonomi; dan dampak terhadap konsidi sosial, budaya dan 

ekonomi – baik positif maupun negatif. 

Penilaian Sosial akan menjadi dasar untuk merumuskan langkah-langkah khusus untuk 

berkonsultasi dengan dan memberikan kesempatan bagi populasi masyarakat hukum adat untuk 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan daerah irigasi, jika mereka inginkan. 

Proses Penilaian Sosial sering kali merupakan metode dimana konsultasi dilakukan; namun hal 

tersebut dapat dilakukan sebagai kegiatan terpisah. 

G. Rencana Masyarakat hukum adat 

Sebuah Rencana Masyarakat hukum adat (Indigenous Peoples Plan/IPP) akan disiapkan oleh PIU di 

bawah bimbingan Tenaga Ahli Safeguard Regional selama pelaksanaan daerah irigasi (setelah tahap 

penapisan, verifikasi dan konfirmasi) pada saat adanya kemungkinan masyarakat hukum adat akan 

terpengaruh oleh kegiatan daerah irigasi. Dalam kasus di mana masyarakat hukum adat adalah 

penerima manfaat dari daerah irigasi, misalnya dalam program Partisipasi Masyarakat (Community 

Participation/CP), konsultasi penuh dan partisipasi dalam pengambilan keputusan diarusutamakan 

kedalam siklus program. Dalam kasus yang membutuhkan daerah irigasi untuk mengambil alih 

tanah milik masyarakat hukum adat atau individu dari masyarakat hukum adat, Kerangka Kebijakan 



 

 

Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (Land Acquisition and Resettlement Policy 

Framework/LARPF) berlaku. 

Konsultasi yang bebas, dilakukan sebelumnya, dan diinformasikan dengan baik akan dilakukan 

melalui serangkaian pertemuan, termasuk pertemuan kelompok terpisah dengan: kepala desa 

adat; masyarakat hukum adat laki-laki; dan dan masyarakat hukum adat perempuan adat, terutama 

mereka yang tinggal di zona yang dipengaruhi oleh  pekerjaan yang diusulkan yang dilakukan di 

bawah daerah irigasi. Diskusi akan difokuskan pada dampak dari daerah irigasi, baik positif maupun 

negatif; dan rekomendasi untuk desain daerah irigasi. Jika SA menunjukkan bahwa daerah irigasi 

yang diusulkan akan menimbulkan dampak yang merugikan atau bahwa komunitas masyarakat 

hukum adat menolak proposal yang diajukan, maka daerah irigasi tidak akan disetujui (dan karena 

itu tidak ada tindakan lebih lanjut diperlukan). Jika masyarakat hukum adat mendukung 

pelaksanaan daerah irigasi maka IPP akan disusun untuk memastikan bahwa masyarakat hukum 

adat akan mendapatkan peluang yang sesuai dengan budaya untuk mendapatkan keuntungan dari 

kegiatan daerah irigasi. 

IPP dipersiapkan dengan cara yang fleksibel dan pragmatis, dengan tingkat kedetilan bervariasi 

tergantung pada proyek tertentu dan sifat dampak yang ditangani. Ini akan mencakup unsur-unsur 

berikut, jika diperlukan: 

a. Ringkasan Penilaian Sosial; 

b. Ringkasan hasil konsultasi yang bebas, dilakukan sebelumnya, dan diinformasikan dengan 
baik yang dilakukan selama persiapan daerah irigasi; 

c. Kerangka untuk memastikan adanya konsultasi yang bebas, dilakukan sebelumnya, dan 
diinformasikan dengan baik kepada masyarakat hukum adat yang terkena dampak pada 
saat pelaksanaan proyek; 

d. Rencana aksi langkah-langkah untuk memastikan bahwa masyarakat hukum adat 
menerima manfaat sosial dan ekonomi sesuai dengan budayanya; 

e. Perkiraan biaya dan rencana pembiayaan untuk IPP; 

f. Mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses, yang memperhitungkan keberadaan 
mekanisme adat; 

g. Pemantauan, evaluasi dan mekanisme pelaporan. 
IPP dari masing-masing daerah irigasi harus ditinjau oleh CPMU/CPIU dan disetujui oleh Bank Dunia 

sebelum pelaksanaan daerah irigasi dimulai. 

IPP harus diungkapkan secara terbuka dalam bahasa lokal sehingga dapat diakses oleh masyarakat 

hukum adat yang terkena dampak serta pada website proyek/Kementerian PUPR 

(www.sda.pu.go.id). 

http://www.sda.pu.go.id/
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Setelah disetujui oleh Bank Dunia, untuk daerah irigasi yang mencakup pekerjaan di sistem yang 

ada dengan proses pengambilan keputusan secara komunitas, IPP yang berdiri sendiri mungkin 

tidak diperlukan. Proses untuk memastikan bahwa masyarakat hukum adat disertakan sebagai 

penerima manfaat dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan akan dimasukkan dalam desain daerah 

irigasi. Ini dapat dilakukan di bawah program Partisipasi Masyarakat (CP). 

Di bawah program CP, potensi dampak yang merugikan dan dampak positif dari proyek pada 

masyarakat hukum adat, atau keterlibatan masyarakat hukum adat sebagai penerima manfaat 

akan diidentifikasi segera setelah pemilihan desa ditetapkan. Penapisan, verifikasi dan konfirmasi 

akan dilakukan oleh PIU dibantu oleh fasilitator masyarakat. 

Dalam hal dimana masyarakat hukum adat merupakan penerima manfaat dari proyek, desain dan 

pelaksanaan daerah irigasi akan menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat hukum adat. 

Untuk daerah di mana masyarakat hukum adat diidentifikasi, unit pelaksana regional akan 

menyelenggarakan pelatihan bagi fasilitator yang relevan mengenai bagaimana bekerja dengan 

masyarakat hukum adat dengan cara yang berarti dan dengan itikad baik untuk mengidentifikasi 

mekanisme partisipasi yang efektif melalui konsultasi yang bebas, dilakukan sebelumnya, dan 

diinformasikan dengan baik, dan mengenai cara mengatasi tantangan khusus dalam bekerja 

dengan kelompok-kelompok seperti ini, misalnya, bagaimana menghadapi kelompok yang mungkin 

bertentangan dengan komunitas yang lebih besar, dll. 

Dikarenakan fasilitator akan dipekerjakan secara lokal selama dimungkinkan, mereka diharapkan 

dapat menjadi akrab dengan kelompok-kelompok tersebut. Pemilihan perekrutan akan diberikan 

pada masyarakat lokal dengan keterampilan dan kualifikasi yang cocok untuk proyek. Mereka juga 

akan dirotasi jika diperlukan untuk memastikan bahwa orang-orang yang telah dilatih untuk bekerja 

dengan masyarakat, atau memiliki keahlian (skill-set) akan bermanfaat dalam bekerja dengan 

kelompok-kelompok seperti itu, akan disediakan di tempat yang tepat. 

Apabila masyarakat hukum adat berbicara dengan bahasa yang berbeda dari bahasa Indonesia, 

fasilitasi dan sosialisasi akan dilakukan dalam bahasa yang dapat dipahami komunitas ini. Brosur 

yang relevan dan dokumen terkait akan diterjemahkan dalam bahasa yang sesuai. Telah ditetapkan 

dalam anggaran proyek untuk dapat memungkinkan adanya terjemahan tambahan dokumen 

proyek yang relevan. 

Hal-hal diatas bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat hukum adat berpartisipasi penuh 

dalam proyek dengan konsultasi yang bebas, dilakukan sebelumnya, dan diinformasikan dengan 

baik, sadar akan hak dan tanggung jawab mereka, dan mampu menyuarakan kebutuhan mereka 

dalam pembentukan forum masyarakat serta ikut dalam mengembangkan rencana pekerjaan 

masyarakat. 

 

H. Prinsip-prinsip apabila daerah irigasi mempengaruhi Masyarakat Hukum Adat 
Terdapat beberapa tahapan yang akan diaplikasikan ketika adanya keberadaan masyarakat hukum 

adat di wilayah daerah irigasi dan merupakan bagian dari penerima manfaat, dalam kaitannya 

dengan penyusunan Rencana Masyarakat hukum adat (IPP). 



 

 

PIU akan memastikan bahwa konsultasi yang bebas, dilakukan sebelumnya, dan diinformasikan 

dengan baik telah dilakukan, dalam bahasa yang dimiliki oleh, dan lokasi yang nyaman bagi 

masyarakat hukum adat yang berpotensi terkena dampak. Pandangan dari masyarakat hukum adat 

harus diperhitungkan selama persiapan dan pelaksanaan setiap daerah irigasi, juga menghormati 

praktek adat, keyakinan dan preferensi budaya mereka. Hasil dari konsultasi akan 

didokumentasikan ke dalam dokumen daerah irigasi. 

Jika masyarakat hukum adat menyimpulkan bahwa daerah irigasi akan bermanfaat bagi mereka, 

dan bahwa setiap dampak negatif minor, jika ada, dapat dikurangi, rencana untuk membantu 

mereka akan dikembangkan berdasarkan konsultasi dengan masyarakat hukum adat dan 

perwakilan pemerintah lokal. Masyarakat tersebut juga harus dikonsultasikan untuk memastikan 

bahwa hak-hak dan budaya mereka dihormati. Dukungan juga dapat mencakup penguatan 

kelembagaan dan peningkatan kapasitas desa adat dan kelompok masyarakat yang bekerja dengan 

daerah irigasi. Proses konsultasi yang bebas, dilakukan sebelumnya, dan diinformasikan dengan 

baik (Free, Prior, and Informed Consultation / FPIC) dengan masyarakat hukum adat yang terkena 

dampak perlu dilakukan pada tiap tahapan proyek, terutama pada saat persiapan proyek, untuk 

mengidentifikasi persepsi mereka terhadap proyek dan untuk mendapatkan dukungan mereka 

terhadap proyek. Metode konsultasi yang diterapkan harus disesuaikan dengan nilai-nilai sosial dan 

budaya serta kondisi dari dari kelompok masyarakat hukum adat yang terdampak dan, dalam 

merancang metode ini perlu memberikan perhatian khusus terhadap pandangan dari masyarakat 

adat perempuan, remaja dan anak-anak serta akses mereka terhadap kesempatan dan manfaat 

pembangunan. Prosedur untuk FPIC terdapat pada Lampiran 15.2.  

Dimana masyarakat hukum adat berbicara bahasa yang berbeda dari bahasa Indonesia, brosur dan 

dokumen yang relevan akan diterjemahkan dalam bahasa yang sesuai. Kesepakatan telah dibuat 

dalam anggaran proyek untuk memungkinkan terjemahan tambahan dokumen proyek yang 

relevan. 

Langkah-langkah ini akan ditujukan untuk memastikan bahwa masyarakat hukum adat 

berpartisipasi penuh dalam proyek, sadar akan hak dan tanggung jawab mereka, dan mampu 

menyuarakan kebutuhan mereka selama survey sosial/ekonomi awal dan dalam perumusan 

daerah irigasi dan kebijakan operasional. Selain itu, mereka akan didorong untuk mengajukan 

proposal daerah irigasi yang berguna untuk memenuhi kebutuhan kelompok mereka, jika 

diperlukan. 

I. Prosedur Penanganan Keluhan 
Proyek ini memiliki sistem pengaduan yang memungkinkan anggota masyarakat untuk mengangkat 

isu-isu atau keluhan di tingkat daerah irigasi (desa) hingga tingkat nasional. Proyek ini memiliki 

nomor kontak untuk pengaduan melalui panggilan telepon dan pesan teks singkat (SMS). Ada 

anggota staf yang ditunjuk di PIU/Kantor Regional/CPIU/CPMU yang bertanggung jawab untuk 

menindaklanjuti keluhan dan memastikan bahwa mereka ditangani secara memadai. Jika 

masyarakat hukum adat memiliki kekhawatiran, fasilitator di bawah komponen CP akan 

memastikan bahwa mekanisme penanganan pengaduan dirumuskan dengan cara yang sesuai 

dengan budaya mereka dengan kerjasama erat dengan kelompok yang relevan. 
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J. Pelaporan, Pemantauan dan Dokumentasi 
Selain perhatian khusus untuk isu-isu masyarakat hukum adat dalam pengawasan dan 

pemantauan, CPMU/CPIU akan memasukkan hal-hal ini dalam laporan kemajuan mereka (laporan 

Triwulan). Misi supervisi berkala Bank Dunia akan memberi perhatian khusus untuk memastikan 

bahwa subproyek yang mempengaruhi masyarakat hukum adat mendapatkan manfaat dan tidak 

mengalami dampak yang merugikan bagi mereka. 

K. Pengaturan Pelaksanaan 
CPMU/CPIU akan bertanggung jawab untuk melatih setiap PIU atau pemerintah daerah setempat 

dalam melakukan konsultasi, penapisan, penilaian sosial, analisa dan penyusunan IPP dan 

penanganan keluhan apapun. 

PIU dari setiap daerah irigasi dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan semua 

pekerjaan yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat dan menerapkan IPP (memastikan 

staf dan anggaran yang memadai) di bawah bimbingan unit pelaksana regional. PIU dapat 

menugaskan tenaga ahli untuk memastikan pelaksanaan IPP yang memadai. 

Pemantauan dari pelaksanaan IPP akan dilakukan setiap 6 bulan oleh Tenaga Ahli Safeguard 

Regional CPIU sebagai bagian laporan pemantauan 6 bulanan CPIU. Pemantauan dan evaluasi 

eksternal dapat dilakukan sebagai bagian dari proses pemantauan dan evaluasi SIMURP. 



 

 

Lampiran 14.1: Daftar Daerah Irigasi SIMURP Pada Pelaksanaan di Tahun Pertama  

 

Komponen Daerah 

Irigasi 
BBWS Provinsi Kegiatan Kehadiran IP 

A Karang 

Agung Hilir 

Sumatera VIII Sumatera Selatan Perbaikan saluran dan 

fasilitas saluran dan 

pembersihan sedimen 

 

 Cikeusik Cimanuk – 

Cisanggarung 

Jawa Barat Perbaikan saluran dan 

fasilitas saluran dan 

pembersihan sedimen 

 

 Kedung 

Putri 

Serayu – 

Opak  

Jawa Tengah Perbaikan saluran dan 

fasilitas saluran dan 

pembersihan sedimen 

 

 Talang Brantas Jawa Timur Perbaikan saluran dan 

fasilitas saluran dan 

pembersihan sedimen 

 

 Pamakkulu Pompengan – 

Jeneberang  

Sulawesi Selatan Pembuatan Talang 

untuk 

menghubungkan 

BP.19 dengan areal 

Jenemarung 

 

 Jurang 

Batu 

Nusa 

Tenggara I 

Nusa Tenggara 

Barat 

Perbaikan saluran dan 
fasilitas saluran dan 
pembersihan sedimen 

 

B Jatiluhur Citarum Jawa Barat ????  
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Lampiran 14.2: Prosedur Free, Prior, and Informed Consultation (FPIC) 

 

A. Penapisan Kelompok Masyarakat Hukum Adat Terdampak 

1. PIU dengan dukungan dari Tenaga Ahli Safeguard Regional CPIU akan melakukan 
penapisan keberadaan Masyarakat di wilayah daerah irigasi dengan menggunakan daftar 
daerah irigasi yang berpotensi terdapat keberadaan masyarakat hukum adat didaerah 
sekitarnya. 

2. PIU kemudian melakukan verifikasi keberadaan masyarakat hukum adat pada desa-desa 
yang berbatasan langsung dengan daerah irigasi maupun pada wilayah DAS tersebut. PIU 
dapat menugaskan Fasilitator Masyarakat untuk membantu pelaksanan kegiatan ini. 

3. Setelah itu, PIU akan memberikan konfirmasi mengenai keberadaan dan karakteristik 
masyarakat hukum adat yang akan menerima manfaat proyek dan/atau akan terdampak 
oleh proyek dengan melibatkan masyarakat lokal yang terdampak oleh kegiatan. 

B. Pertemuan Awal 

4. PIU akan mengadakan pertemuan pembuka yang akan dihadiri oleh seluruh perwakilan 
dari kelompok masyarakat untuk mendapatkan FPIC. Para perwakilan ini dan PIU akan 
menyepakati proses FPIC yang akan dilakukan, termasuk: bentuk negosiasi dengan itikad 
baik (good faith negotiation), bagaimana PIU dan kelompok masyarakat tersebut akan 
mempertimbangkan pandangan-pandangan yang berbeda yang dapat muncul, yang pada 
kasus-kasus tertentu dapat menyebabkan kemunduran atau keterlambatan dalam 
pencapaian kesepakatan. Pada saat pertemuan awal ini, seluruh pihak akan menyepakati 
dukungan yang layak yang akan diterapkan pada kondisi-kondisi tersebut. Ini dapat 
melibatkan usaha mediasi atau saran dari pihak lain. 

5. Dalam pertemuan ini juga akan disepakati jenis dan format informasi proyek yang akan 
diberikan, termasuk kesepakatan mengenai bahasa lokal yang akan digunakan, jenis media 
yang akan digunakan serta waktu penyebaran informasi. 

6. Selain itu dalam pertemuan ini juga akan dilakukan identifikasi dan pemilihan kader lokal 
dari kelompok masyarakat hukum adat terdampak yang akan membantu memfasilitasi 
seluruh kegiatan selama siklus proyek yang akan melibatkan/memberikan dampak 
terdapat masyarakat hukum adat. 

C. Penyebaran Informasi dan Pertemuan Masyarakat 

7. Sebelum penyusunan dan pelaksanaan rencana apapun, merupakan hal yang penting 
untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi kepada kelompok masyarakat 
terdampak. 

8. Waktu dan lokasi sosialisasi dan diskusi akan diatur kesesuaiannya agar seluruh kelompok 
masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat, dapat berpartisipasi dan memiliki 
kesempatan yang setara untuk menyampaikan pandangan mereka. 

9. Pertemuan dengan kelompok masyarakat terdampak dapat dilakukan lebih dari satu kali, 
dan dapat melibatkan beberapa forum diskusi kelompok (Focus Group Diiscussion) pada 
waktu dan lokasi yang berbeda sehingga seluruh informasi mengenai SIMURP, terutama 
mengenai kegiatan yang bersangkutan, akan disebarkan dengan baik kepada kelompok 



 

 

masyarakat terdampak.  

10. Informasi mengenai SIMURP dan kegiatan yang terkait akan disebarkan dengan 
menggunakan media cetak seperti poster dan selebaran (leaflets) yang telah disepakati 
dalam pertemuan awal. Diskusi kecil dan informal akan dilakukan untuk memastikan 
bahwa masyarakat hukum adat memahami informasi yang diberikan. Bahasa yang 
sederhana dan tidak rumit akan digunakan dalam  diskusi informal ini. 

11. Untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat hukum adat terdampak dapat mengakses 
informasi terkait, media untuk penyebaran informasi diatas harus dipasang dan 
didistribusikan dekat dengan daerah hunian mereka dan harus menggunakan bahasa lokal. 

12. Dalam pertemuan dengan masyarakat sangat penting untuk melakukan konfirmasi 
kesediaan kelompok masyarakat hukum adat terdampak untuk berpartisipasi dalam 
program. 

13. Keputusan yang diambil dalam pertemuan harus mendapatkan persetujuan dari seluruh 
kelompok masyarakat hukum adat terdampak. 

14. konsultasi yang bebas, dilakukan sebelumnya, dan diinformasikan dengan baik (Free, 
Prior, and Informed Consultation / FPIC) di Daerah Irigasi SIMURP yang Terdaftar Pada 
Pelaksanaan di Tahun Pertama  
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Lampiran 15 – Distribusi Masyarakat Hukum Adat di Wilayah SIMURP 

 

No. Nama Daerah Irigasi  BBWS Terkait Kabupaten Provinsi 
Keberadaan 

MHA 

Identifikasi 

MHA 

Lokasi 

MHA 

1 Karang Agung Hilir Sumatera VIII Musi Banyuasin, 

Banyuasin 

Sumatera Selatan Tidak ada N/A N/A 

2 Cikeusik Cimanuk – 

Cisanggarung 

Cirebon Jawa Barat Tidak ada N/A N/A 

3 Kedung Putri Serayu – Opak Purworejo Jawa Tengah Tidak ada N/A N/A 

4 Talang Brantas Jember Jawa Timur Tidak ada N/A N/A 

5 Pamakkulu Pompengan 

Jeneberang 

Takalar Sulawesi Selatan Tidak ada N/A N/A 

6 Jurang Batu Nusa Tenggara I Lombok Tengah Nusa Tenggara 

Barat 

Tidak ada N/A N/A 

7 Jatiluhur Citarum Purwakarta Jawa Barat Tidak ada N/A N/A 

 (*) Penapisan awal berdasarkan hasil Studi Bank Dunia dan Kementeriaan Sosial tahun 2011 

 

 

 

 

 

TS 
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Lampiran 16 – Mekanisme Penanganan Keluhan 

 

A. Pendahuluan 

 
Program modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) menanggapi 

kebutuhan sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Pemerintah (RPJM 2015-2019) dengan menggunakan kerangka lima pilar untuk mendorong 

rehabilitasi dan persiapan modernisasi sistem irigasi nasional yang ada, disebut sebagai 

'revitalisasi irigasi'. Proyek yang diusulkan akan berfokus pada memungkinkan sekitar 110.000 

hektar sistem irigasi nasional untuk direhabilitasi dan pada tahap yang lebih atau lebih 

dimodernisasi melalui program revitalisasi, sedangkan sistem Jatiluhur (224.000 hektar) akan 

menjadi objek strategis modernisasi (komponen B). Kegiatan rehabilitasi dan modernisasi ini 

akan dikembangkan dalam hal penyampaian layanan yang lebih baik dan penanganan dengan 

sistem penilaian, informasi manajemen dan keputusan sistem pendukung, penguatan 

kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia dan studi dan disain untuk rehabilitasi dan 

modernisasi infrastruktur irigasi, drainase dan pengelolaan banjir. Semua kegiatan ini akan 

mengikuti prinsip dan praktik pengelolaan irigasi partisipatif  yang terbentuk di PPSIP. Program 

SIMURP yang diusulkan terdiri dari 4 komponen yang sesuai dengan lima pilar modernisasi. 

Daerah irigasi yang tercangkup pada SIMURP adalah DI Kedung Putri, DI Talang, DI Karang 

Agung Hilir, DI Cikeusik, DI Jurang Batu dan DI Pamakkulu untuk komponen A.  

Meskipun SIMURP berusaha untuk meminimalkan potensi dampak negatif yang timbul dari 

sub-proyek, tidak dapat dihindari bahwa pertanyaan dan keluhan akan muncul di seluruh 

tahapan konstruksi dan operasi. SIMURP mengakui bahwa mekanisme penanganan keluhan 

merupakan hal yang penting untuk meminimalkan dan mengelola risiko sistematik, profesional, 

berbasis peraturan prosedur penanganan keluhan dan banding. 

B. Tujuan 

 
Mekanisme Penanganan Keluhan harus dilakukan oleh seluruh daerah irigasi untuk menerima 

dan fasilitasi resolusi/penyelesaian terhadap kekhawatiran dan keluhan dari kelompok 

masyarakat yang potensial terdampak mengenai kinerja pengelolaan lingkungan dan sosial dari 

sub-proyek terkait. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk memastikan bahwa persepsi dan 

kekhawatiran dari individu atau kelompok didalam masyarakat terdampak oleh kegiatan 
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proyek didengar dan diterima, dan kemudian ditanggapi dalam jangka waktu yang tepat dan 

berorientasi untuk menyelesaikan isu tersebut. 

C. Definisi 

 
Keluhan didefinisikan sebagai kekhawatiran atau keluhan/aduan yang muncul dari individu atau 

kelompok didalam masyarakat terdampak kegiatan proyek. Baik kekhawatiran maupun keluhan 

dapat disebabkan dari dampak yang nyata atau yang dipersepsikan dari kegiatan daerah irigasi 

yang dilaksanakan baik oleh PIU maupun konsultan/kontraktornya. Keluhan dapat disebabkan 

dari ketidaksepakatan mengenai bagaimana kegiatan dilaksanakan, atau keputusan yang 

diambil pada daerah irigasi yang dilaksanakan. Hal ini meliputi kekhawatiran akan dampak yang 

disebabkan oleh kegiatan daerah irigasi, kegiatan rutin proyek, atau kecelakaan/kejadian dalam 

pelaksanaan kegiatan. Identifikasi dan tanggapan terhadap keluhan dan kekhawatiran akan 

mendukung terbentuknya hubungan positif antara kegiatan dengan masyarakat terdampak, 

dan para pemangku kepentingan lainnya.  

Mekanisme penanganan keluhan merupakan sebuah proses yang secara formal menerima, 

melakukan evaluasi dan menangani keluhan yang berhubungan dengan proyek yang timbul 

dari masyarakat terdampak. Mekanisme penanganan keluhan mendeskripsikan bagaimana 

keluhan ditangani, menetapkan orang yang bertanggung jawab untuk penanganannya, dan 

mencatat bagaimana keluhan telah diselesaikan dan apakah kedua belah pihak (pihak yang 

memberikan keluhan dan pihak yang dilaporkan) telah mencapai kesepakatan mengenai 

penyelesaiannya. 

Mekanisme penanganan keluhan perlu disesuaikan skalanya terhadap risiko dan dampak dari 

sub-proyek dengan pengguna utama kelompok masyarakat terdampak. Mekanisme ini akan 

berusaha untuk menyelesaikan kekhawatiran sesegera mungkin, menggunakan proses yang 

mudah dimengerti dan transparan yang secara budaya sesuai, dapat diakses, tanpa biaya, dan 

tanpa retribusi terhadap pihak yang menyampaikan isu atau kekhawatiran. Mekanisme ini tidak 

akan menghalangi akses terhadap penyelesaian hukum/judisial atau administrasi. 

Ketika ada keterlibatan masyarakat hukum adat, mekanisme penanganan keluhan akan 

dibentuk dengan pendekatan yang sesuai secara budaya dengan bekerja sama dengan 

kelompok-kelompok terkait. 

 

 

 



 

 

D. Prosedur 

 
Unit Penanganan Keluhan (Grievance Redress Unit / GRU) diasumsikan memiliki tanggung 

jawab utama untuk menanggapi keluhan dan mengawasi penanganannya (lihat Bagian I – 

Pengaturan Penanganan untuk deskripsi lebih lanjut). Ilustrasi prosedur penanganan keluhan 

terdapat pada Lampiran 17.I. 

Penerimaan Keluhan. Mekanisme Penanganan Keluhan dipicu pada saat keluhan masyarakat 

diterima oleh PIU dan/atau kontraktor dan konsultannya. Secara umum keluhan dapat 

disampaikan melalui tiga cara utama, yaitu: 

 Komunikasi verbal 

 Komunikasi tertulis  

 Pengaduan yang disimpulkan dari pemahaman (misalkan masalah yang disampaikan 

pada saat kunjungan ke lokasi program oleh Staf Proyek, pemantau independen, LSM, 

media, aparat pemerintah, dll.) atau peringatan/indikasi keluhan melalui tindakan 

langsung publik (misalkan demonstrasi/protes). 

Tanda terima keluhan akan diberikan untuk mendaftarkan catatan formal kedalam basis data 

Penanganan Keluhan – sebuah sistem pencatatan dan penelusuran keluhan terpusat yang akan 

memungkinkan PIU untuk mengidentifikasi, memahami dan menangani kerentanan dalam 

pelaksanaan kegiatan. Basis data Penanganan Keluhan akan digunakan untuk: a) mencatat, 

menelusuri dan mengingat informasi tertentu mengenai keluhan; b) menghasilkan laporan 

ringkas mengenai jenis dan frekuensi keluhan; dan c) memungkinkan PIU untuk secara proaktif 

menanggapi keluhan umum.  

Pendelegasian Penanganan Keluhan. Terdapat banyak kondisi yang memerlukan GRU untuk 

berkoordinasi dengan unit lain di PIU yang berwenang sesuai dengan keluhan yang 

disampaikan. Pada kondisi yang membutuhkan kordinasi untuk menanggapi keluhan, GRU akan 

memastikan komunikasi penerimaan keluhan yang efektif dan tepat waktu.  

Pelaporan Awal. Sebuah laporan umum mengenai keluhan akan dihasilkan dari pencatatan awal 

basis data Penanganan Keluhan oleh GRU. Laporan ini mencakup seluruh detil yang diketahui 

pada saat keluhan dicatat, dan memberikan indikasi informasi yang diperlukan, bila ada, 

sebelum keluhan keseluruhan dapat dicatat. Laporan awal ini juga menyediakan konteks dan 

panduan untuk melanjutkan investigasi pencarian fakta. Jadwal pencarian fakta dan 

pelaksanaan tindakan yang kemungkinan perlu dilakukan akan ditentukan dengan tepat sesuai 
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dengan jenis dan tingkat keparahan keluhan. Format basis data Penanganan Keluhan tersedia 

pada Lampiran 17.2.  

Pencarian Fakta. Investigasi pencarian fakta berusaha untuk memberikan gambaran jelas 

mengenai keluhan tertentu. Investigasi akan melakukan verifikasi informasi yang diberikan 

dalam laporan awal keluhan mengenai i) identitas pihak yang menyampaikan keluhan dan sifat 

keluhan; ii) status keluhan, termasuk apakah keluhan tersebut telah dapat diselesaikan dengan 

tindakan penyelesaian langsung, apakah pihak yang menyampaikan keluhan mengharapkan 

tindakan tertentu untuk dapat dilaksanakan, apakah tidak ada tindakan yang diketahui atau 

diharapkan untuk penyelesaian, etc.;dan iii) bukti mendukung untuk setiap sengketa klaim. Bagi 

keluhan yang melibatkan sejumlah orang atau seluruh penduduk desa, pertemuan masyarakat 

akan dilaksanakan dalam bentuk sesi bebas bagi orang-orang tersebut untuk mengungkapkan 

keluhan mereka dan sesi yang difasilitasi untuk membantu mengidentifikasi secara kolaboratif 

mengenai tindakan potensial untuk menangani keluhan. Investigasi keluhan harus bergantung 

pada konsultasi yang bebas dari diskriminasi dan paksaan. 

Penyelesaian. Penyelesaian keluhan melibatkan proses pembuat keputusan mengenai tindakan 

penanganan keluhan. Penyelesaian dilakukan dengan harapan bahwa kesepakatan mengenai 

penyelesaian keluhan dapat dicapai pada tingkatan Proyek (misalkan pencegahan bagi pihak 

yang menyampaikan keluhan untuk meneruskan keluhannya ke tingkat yang lebih tinggi, seperti 

kepada aparat pemerintahan). Dalam beberapa kasus, tindakan penyelesaian keluhan 

membutuhkan koordinasi dengan aparat hukum, seperti pada saat peraturan daerah telah 

dilanggar (seperti pada kasus korupsi). Proses dan pendekatan penyelesaian keluhan akan 

mengandalkan pendekatan lokal dalam penyelesaian konflik, apabila dimungkinkan. Apabila 

tepat, aparat pemerintah daerah dan/atau tokoh masyarakat dapat dikonsultasikan untuk 

mengetahui pandangan dan saran mereka mengenai keluhan dan penyelesaian yang tepat. Pada 

saat tercapainya kesepakatan dengan pihak yang menyampaikan keluhan, seluruh pemahaman 

dijabarkan secara tertulis dan pernyataan penyelesaian ditandatangani oleh kedua belah pihak 

dan kemudian harus disebarkan keseluruh pihak yang terlibat dalam keluhan tersebut. 

Banding. Apabila pihak yang menyampaikan keluhan tidak puas dengan hasil implementasi dari 

langkah-langkah penyelesaian keluhan yang telah disepakati, pihak tersebut dapat mengajukan 

banding. Permohonan banding disampaikan secara tertulis dan langsung disampaikan pada 

GRU, atau pihak yang menyampaukan keluhan dapat menyampaikan keinginannya untuk 

banding kepada GRU untuk kemudian dicatatkan dalam basis data. Ketika sebuah permohonan 

banding tercatat, merupakan kewajiban GRU untuk menyelidiki penyebab ketidakpuasan 



 

 

terhadap langkah-langkah penyelesaian keluhan yang telah diterapkan, dan untuk 

mengidentifikasi tindakan lanjutan yang dapat disetujui oleh pihak yang menyampaikan keluhan. 

Sebuah keluhan akan dianggap ditutup apabila proses banding tertunda atau aktif. Namun 

apabila PIU memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sebuah keluhan, dan pihak yang 

menyampaikan keluhan menolak untuk mengakui penyelesaian memuaskan setelah 3 proses 

banding dan penyelesaian terpisah, maka PIU memiliki kewenangan untuk mencantumkan 

keluhan sebagai “tidak dapat diselesaikan” dan untuk menghentikan proses banding.  

Umpan Balik. Apabila keluhan telah diselesaikan, pihak yang menyampaikan keluhan harus 

diundang untuk memberikan umpan balik mengenai proses penyelesaian dan indikasi tingkat 

kepuasan mereka terhadap langkah-langkah mitigasi pada saat mitigasi tersebut telah 

dilaksanakan. Untuk seluruh kasus, pihak yang menyampaikan keluhan harus diberikan 

informasi mengenai hasil/keluaran dari keluhannya. Apabila pihak yang menyampaikan keluhan 

tidak memberikan identitasnya, maka informasi mengenai penyelesaian keluhan tersebut harus 

dicantumpak pada papan pengumuman desa terkait. Setelah keputusan penyelesaian, basis 

data Penanganan Keluhan harus dimutakhirkan untuk menggambarkan status langkah-langkah 

penanganan yang dilakukan dan persepsi dari pihak yang menyampaikan keluhan mengenai 

langkah-langkah tersebut. 

Pelaporan Akhir. Laporan akhir disusun pada akhir proses penyelesaian keluhan. Untuk meninjau 

informasi yang dicatat kedalam basis data Penanganan Keluhan, GRU menghasilkan tulisan 

ringkasan proses penyelesaian. Laporan Akhir meliputi:  

 Detil mengenai lama waktu yang dibutuhkan bagi setiap tahapan proses penyeleaian 
keluhan; 

 Daftar langkah-langkah penyelesaian yang telah disepakati da deskripsi proses 
pelaksanaan; 

 Meliputi evaluasi proses penyelesaian oleh GRU; 

 Meliputi umpan balik dari pihak yang menyampaikan keluhan terhadap proses 
penyelesaian keluhan; 

 Apabila banding diajukan, maka juga mencantumkan indikasi penyebab ketidakpuasan 
terhadap pelaksanaan langkah-langkah penyelesaian awal dan penjelasan apa yang 
dilakukan secara berbeda pada saat proses penyelesaian banding untuk merefleksikan 
pelajaran yang dapat diambil (lessons learned). 

 

E. Penyebaran Informasi mengenai Mekanisme Penanganan Keluhan 
PIU akan memberikan informasi kepada kelompok masyarakat terdampak mengenai 

mekanisme penanganan keluhan sebagai bagian dari proses pelibatan publik. PIU dapat 

menggunakan berbagai media untuk memastikan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi 

mengenai Mekanisme Penanganan Keluhan, seperti dengan menggunakan poster yang akan 
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dipasang di pusat kegiatan masyarakat desa dan kantor pemerintah kabupaten, buku saku 

(booklet) kartun yang mengilustrasikan prosedur Mekanisme Penanganan Keluhan untuk 

didistribusikan kepada masyarakat terdampak, dan komunikasi langsung dengan kelompok-

kelompok masyarakat yang terdampak oleh proyek, terutama yang berkaitan dengan Rencana 

Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP), Rencana Pembangunan Masharakat 

Hukum Adat (IPP) dan program partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bendungan dan DAS. 

Sebuah Formulir Keluhan dapat didistribusikan kepada kelompok masyarakat terdampak pada 

saat sosialisasi proyek dan/atau pelibatan publik dan disediakan pada kantor desa sebagai 

sarana untuk memfasilitasi penyampaian keluhan dengan nomor kontak GRU yang dapat 

dihubungi. Format dari formuir keluhan tersedia pada Lampiran 17.3.  

 

F. Pelaporan dan Pemantauan dan Dokumentasi  

GRU akan menghimpun dan melaporkan basis data keluhan bulanan dan proses penyelesaian 

keluhan yang sedang dilakukan dalam Laporan Keluhan Bulanan yang akan memberikan 

pemutakhiran informasi seperti besaran, jenis dan lokasi penerimaan keluhan, tindakan yang 

dilakukan untuk engatasu dan status proses penyelesaian keluhan. Laporan ini akan 

menggarisbawahi profil kasus-kasus serius dan penting yang membutuhkan perhatian khusus, 

termasuk kasus korupsi, keluhan terhadap staf PIU dan kontraktor/konsultannya atau 

penyebaran penipuan dan manipulasi. Laporan ini akan dicantuman dala Laporan Akhir dari 

keluhan yang telah diselesaikan/ditutup untuk bulan tertentu. Laporan bulanan akan 

diserahkan kepada Tenaga Ahli Safeguard Regional CPIU. 

Pemantauan pelaksanaan Mekanisme Penanganan Keluhan akan dilakukan dua kali dalam 

setahun oleh Tenaha Ahli Safeguard Regional CPIU. Proses pemantauan akan menggunakan 

laporan bulanan GRU untuk menyiapkan penilaian enam bulanan mengenai efektivitas 

mekanisme penanganan keluhan sebagai bagian dari laporan pemantauan enam bulanan CPIU. 

Tenaga Ahli Safeguard Regional juga akan menjumlahkan keluhan yang diterima, jenis keluhan 

dan penangananya dalam laporan enam bulanan. Pemantauan dan evaluasi eksternal dapat 

dilakukan sebagai bagian dari proses pemantauan dan evaluasi eksternal SIMURP. 

 

G. Pengaturan Kelembagaan 

Biasanya sebuah Unit Penanganan Keluhan (Grievance Redress Unit / GRU) akan dibentuk untuk 

melaksanakan mekanisme penanganan keluhan. Namun, hal ini tidaklah mutlak untuk selalu 

membentuk unit baru di PIU, sebagai gantinya fungsi ini dapat diintegrasikan kedalam struktur 

organisasi yang ada. 



 

 

GRU diasumsikan memiliki tanggung jawab utama untuk menanggapi keluhan dan memantau 

penanganannya. Namun terdapat banyak situasi yang memerlukan GRU untuk berkoordinasi 

dengan unit lain dalam proyek yang memiliki kewenangan terhadap keluhan yang disampaikan. 

Pada situasi dimana dibutuhkan penanganan keluhan yang dikoordinasikan, GRU akan 

memastikan komunikasi penerimaan keluhan yang efektif dan tepat waktu, pertanyaan-

pertanyaan pencarian fakta, dan akan mengadakan forum fasilitasi untuk remediasi dan restitusi 

keputusan. 

Fungsi utama GRU adalah:  

 Membangun dan memelihara basis data penanganan keluhan; 

 Menetapkan nomor akses untuk menerima keluhan/kekhawatiran melalui sambungan 

telepon, email, dan pesan singkat (SMS), sebagaimana diangap sesuai; 

 Memantau dan mengawasi penanganan keluhan, termasuk dengan melakukan 

kategorisasi dan pendelegasian keluhan ke departemen/unit yang tepat untuk 

penyelesaian keluhan;  

 Menyelidiki keluhan serius, terutama dengan mengkoordinasikan sumber daya untuk 

misi-misi pencarian fakta;  

 Menyiapkan laporan keluhan bulanan yang memberikan pemutakhiran informasi 

seperti besaran, jenis dan lokasi diterimanya keluhan dan tindakan-tindakan untuk 

penanganannya. Menyoroti kasus-kasus yang serius dan penting yang membutuhkan 

perhatian khusus, termasuk kasus korupsi, keluhan terhadap staf PIU dan 

kontraktor/konsultannya atau penyebaran penipuan dan manipulasi; 

 Menganalisis tren dalam pelaporan keluhan dan melakukan identifikasi strategi untuk 

mengatasi permasalahan tersebut.  

GRU dapat mengajukan permintaan dukungan dari Tenaga Ahli Safeguard Regional CPIU dalam 

membentuk Mekanisme Penanganan Keluhan pada daerah irigasi. Kontraktor dan konsultan PIU 

juga dapat diminta untuk membentuk mekanisme ini. 

Mekanisme Penanganan Keluhan juga diperluas hingga kegiatan kontraktor dan konsultan PIU. 

Kontraktor dan konsultan PIU harus menyampaikan/melaporkan keluhan apapun yang diterima 

kepada GRU untuk dicatat dalam basis data Penanganan Keluhan dan kemudian diproses lebih 

lanjut. 
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LAMPIRAN 15.1 – Ilustrasi Prosedur Mekanisme Penanganan Keluhan  

Prosedur dalam penanganan keluhan adalah sebagai berikut:  

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 15.2 – Format Basis Data Penanganan Keluhan  

Format pencatatan penanganan keluhan (basis data Penanganan Keluhan) adalah sebagai berikut:  

 

No. Nama 
Pihak yang 
Mengajuka
n Keluhan  

Alamat 
dan No. 
Telp 

Tanggal 
dan Waktu 
Penerimaa
n Keluhan 

Nama Staf 
dan Unit 
Penerima 
Keluhan  

Tanggal 
Pencatat

an 
Keluhan  

Nama Staf 
GRU yang 
mencatat  

Lingkup 
Keluhan  

Isi Keluhan  Status Proses 
Penanganan 

Keluhan  
(Delegasi, 

Pencarian Fakta, 
Banding, 

Penyelesaian , 
Ditutup/Tidak 

Dapat 
Diselesaikan) 

Unit yang 
Didelegasikan 
(dan staf yang 
bertanggung 
jawab)  
Sebagaimana 
diperlukan 

Status 
Laporan 

Akhir  

Status 
Pemberian 
Informasi 

kepada Pihak 
yang 

Menyampaik
an Keluhan  

Status 
Umpan Balik 

dari Pihak 
yang 

Menyampai-
kan Keluhan  

Status 
Laporan 

Akhir 

1. Budi Desa 
Sukajang, 
Jakarta - 
08121231
234 

20-Feb-
2017, 
17.00  

Rika,  
CP 
Facilitator 

22-Feb-
2017, 
10.00 

Jono Pengadaan 
Bahan 
Bangunan  
 

Toko yang 
dipilih tidak 
memiliki 
kualifikasi 
yang sesuai  

Pencarian Fakta  
Pemeriksaan 
Kembali kualifikasi 
toko yang dipilih  
 

Tidak Ada Final Keluhan 
telah 
dicatat dan 
sedang 
proses 
pencarian 
fakta  

Belum Balum 
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LAMPIRAN 15.3 – Format Formulir Keluhan  

 

 

 

STRATEGIC IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT  

FORMULIR KELUHAN  

Nama Daerah Irigasi: __________________________________________________ 

 

Nama: 
No.Identitas: 
Alamat: 
No. Telp: 

 Tanggal Penerimaan: 
Waktu Penerimaan: 
Nama Staf yang menerima:  
Lokasi : 

   
Detail Keluhan: 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
Tanda Tangan Pihak yang 

menyapaikan Keluhan  
 

 
 
 
 
 

(                         ) 

Tanda Tangan Staf yang 
Menerima Keluhan  

 
 
 
 
 
 

(                         ) 

Tanda Tangan Staf GRU  
 
 

 
 
 
 
 

(                         ) 
 

 

Untuk diisi oleh staf GRU 
 
 
Tanggal Pencatatan: 

  
 
 
 
 
No. Keluhan.  
 

 

 

 

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

D I R E K T O R A T  J E N D E R A L  S U M B E R  D A Y A  A I R 

D IR E KT OR AT  B IN A O P E R AS I  D AN  P E ME L IH AR AAN  



 

 

Lampiran 16 – Prosedur Operasional Penangganan Penemuan Benda-Benda Bersejarah   

 

Apabila seseorang menemukan sumber daya budaya fisik, antara lain (tapi tidak terbatas pada) situs 

arkeologi, situs bersejarah, tulang belulang dan benda-benda, atau pemakaman dan/atau makan 

individu pada saat penggalian atau konstruksi, maka Kontraktor harus: 

1. Menghentikan kegiatan konstruksi/penggalian di daerah penemuan;  

2. Memberi batas lokasi atau daerah penemuan; 

3. Mengamankan lokasi untuk menghindari kerusakan apapun atau hilangnya benda-benda yang 

dapat dipindahkan. Pada kasus adanya barang antic yang dapat dipindahkan atau tulang belulang 

yang sensitif, penjaga malam harus ditugaskan hingga pejabat pemerintah yang bertanggung jawab 

mengambil alih;  

4. Memberikan informasi kepada Supervising Engineer yang kemudian akan memberitahu BBWS dan 

Pejabat Pemerintah yang bertanggung jawab secepatnya (dalam 24 jam atau kurang); 

5. Pejabat Pemerintah akan bertanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan lokasi tersebut 

sebelum memutuskan prosedur lanjutan yang diperlukan. Hal ini mungkin memerlukan evaluasi 

dari penemuan yang akan dilakukan oleh arkeolog. Tingkat pentingnya penemuan harus dinilai 

berdasarkan berbagai kriteria terkait dengan warisan budaya; yang memiliki nilai keindahan, 

sejarah, sains atau penelitian, sosial dan ekonomi; 

6. Keputusan mengenai bagaimana cara menangani penemuan harus dilakukan oleh pejabat 

pemerintah yang bertanggung jawab. Ini dapat meliputi perubahan tata letak (misalkan ketika 

penemuan tulang belulang yang tidak dapat dipindahkan yang memiliki nilai budaya atau arkeologi), 

konservasi, pelestarian, pemulihan dan penyelamatan. 

7. Pelaksanaan keputusan pemerintah mengenai pengelolaan penemuan tersebut harus 

dikomunikasikan secara tertuls kepada pemerintah daerah terkait; dan  

8. Pekerjaan konstruksi dapat dilanjutkan hanya setelah menerima ijin dari pemerintah daerah yang 

bertanggung jawab mengenai pengamanan sumber daya budaya fisik 
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Lampiran 17– Kerangka Pengendalian Hama 

 

A. Pendahuluan 

Program modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) menanggapi kebutuhan 

sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah (RPJM 2015-

2019) dengan menggunakan kerangka lima pilar untuk mendorong rehabilitasi dan persiapan 

modernisasi sistem irigasi nasional yang ada, disebut sebagai 'revitalisasi irigasi'. Proyek yang diusulkan 

akan berfokus pada memungkinkan sekitar 110.000 hektar sistem irigasi nasional untuk direhabilitasi 

dan pada tahap yang lebih atau lebih dimodernisasi melalui program revitalisasi, sedangkan sistem 

Jatiluhur (224.000 hektar) akan menjadi objek strategis modernisasi (komponen B). Kegiatan 

rehabilitasi dan modernisasi ini akan dikembangkan dalam hal penyampaian layanan yang lebih baik 

dan penanganan dengan sistem penilaian, informasi manajemen dan keputusan sistem pendukung, 

penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia dan studi dan disain untuk rehabilitasi 

dan modernisasi infrastruktur irigasi, drainase dan pengelolaan banjir. Semua kegiatan ini akan 

mengikuti prinsip dan praktik pengelolaan irigasi partisipatif  yang terbentuk di PPSIP. Program SIMURP 

yang diusulkan terdiri dari 4 komponen yang sesuai dengan lima pilar modernisasi. Daerah irigasi yang 

tercangkup pada SIMURP adalah DI Kedung Putri, DI Talang, DI Karang Agung Hilir, DI Cikeusik, DI Jurang 

Batu dan DI Pamakkulu untuk komponen A.  

Sebagian besar daerah irigasi yang termasuk dalam SIMURP berfungsi untuk memenuhi kebutuhan 

irigasi kegiatan pertanian masyarakat. Rehabilitasi daerah irigasi ini dapat meningkatkan intensitas dan 

produktivitas pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan penggunaan pestisida.  

Dalam kaitan ini, penanggung jawab proyek (PIU) harus memberitahukan terlebih dahulu secara resmi 

kepada para pemangku kepentingan  terkait tentang rencana proyek ini, sehingga para pemangku 

kepentingan dilibatkan dan mempunyai tugas dan fungsi dalam proyek ini 

 

B. Tujuan 

Setiap proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia, yang dapat mengakibatkan peningkatan penggunaan 

pestisida, memicu berlakunya kebijakan dan prosedur Bank Dunia OP 4.09 sehingga Kerangka 

Pengendalian Hama (Pest Management Framework / PMF) harus disusun dan sebagai akibatnya 

Rencana Pengelolaan Hama Terpadu (Integrated Pest Management Plan / IPMP) untuk sub-proyek 

tertentu juga harus disiapkan. Tujuan dari kerangka ini adalah untuk memberikan panduan bagi PIU 

pada saat sebuah proyek kemungkinan besar akan secara signifikan meningkatkan produksi pertanian 

sehingga terdapat peningkatan penggunaan pestisida. Ini dapat memastikan bahwa hama dikelola 

dengan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan.  



 

 

C. Undang-undang dan Peraturan Terkait dengan Pengendalian Hama 

Kerangka ini mempertimbangkan isu yang berkaitan dengan pengelolaan hama yang diatur dalam 

undang-undang dan peraturan dibawah ini:  

a. UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; 
b. UU No.23/1992 tentang Kesehatan; 
c. UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; 
d. UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen; 
e. Peraturan Pemerintah No.7/1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan, dan 

Penggunaan Pestisida 
f. Peraturan Pemerintah No. 6/1995 tentang Perlindungan Tanaman  
g. Keputusan Menteri Pertanian No.887/Kpts/OT.210/9/1997tentang Pedoman Pengendalian 

Organisme Pengganggu Tumbuhan; 
h. Peraturan Menteri Pertanian No. 45/Permentan/SR.140/10/2009 tentang Syarat dan Tatacara 

Pendaftaran Pestisida  
i. Pedoman Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Hama Terpadu  

 

D. Dampak Lingkungan  

Penggunaan pestisida yang berlebihan akan menimbulkan dampak merugikan bagi lingkungan. 

Meskipun target utamanya adalah hama utama, namun serangga lain juga terdampak, sehingga 

mengganggu keseimbangan ekosistem. Contohnya, lebah madu, sangat berperan dalam penyerbukan 

di kerajaan tanaman, sangat sensitif terhadap pestisida dan pada beberapa kasus mati dalam jumlah 

yang banyak. Hilangnya keanekaragaman ini kemudian juga menimbukan dampak merugikan terhadap 

burung dan satwa liar lainnya.  

Pada umumnya,  dampak pestisida bagi lingkungan dapat dikategorikan sebagai berikut: 

a. Polusi Air (dengan potensi dampak signifikan terhadap kehidupan manusia); 

b. Polusi Tanah; 

c. Polusi Lingkungan; 

d. Polusi pada ikan; 

e. Kesehatan hewan; 

f. Perubahan kebiasaan yang terpaksa (forced change of habits). 

Setiap permasalahan ini membutuhkan investigasi lebih lanjut melalui penelitian yang tepat. 

Penelitian ini harus diarahkan pada lokasi-lokasi pertanian intensif, baik dengan atau tanpa 

irigasi, yang merupakan hal vital bagi sumber pangan nasional. 
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E. Dampak Kesehatan Manusia  

Manusia yang secara langsung terdampak oleh pestisida adalah pekerja pada industri pestisida dan 

pekerja pertanian baik laki-laki maupun perempuan. Berbagai penyakit sering terpicu, antara lain: 

a. Sakit kepala  
b. Iritasi kulit, mata, hidung, tenggorokan (semua umum terjadi) 
c. Pusing dan muntah 
d. Pandangan buram 
e. Detak jantung tidak beraturan  
f. Kanker 
g. Kematian. 

 

F. Rencana Pengendalian Hama Terpadu  

Pengendalian Hama Terpadu (PHT) merupakan sebuah pendekatan berkelanjutan dalam mengelola 

hama dengan menggabungkan alat budaya, fisik/mekanik, biologis, dan kimia dengan cara menjaga 

hama di bawah tingkat cedera ekonomi mereka dan meminimalkan risiko ekonomi, kesehatan dan 

lingkungan. Pada dasarnya, PHT bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan pengendalian biologis; 

langkah-langka pengendalian lain terutama bahan kimia memiliki peran pendukung dan bukan peran 

yang mengganggu. 

Rencana Pengendalian Hama Terpadu akan disusun oleh PIU bekerja sama dengan instansi pemerintah 

terkait, dengan dukungan dari Tenaga Ahli Safeguard Regional, pada kejadian dimana proyek akan 

secara signifikan meningkatkan kegiatan pertanian. PIU dapat menunjuk konsultan dengan keahlian di 

bidang pengelolaan hama untuk membantu penyiapan rencana tersebut. 

Rencana Pengendalian Hama Terpadu disusun dengan pendekatan yang fleksibel dan pragmatis, 

dengan tingkat detail yang beragam tergantung dari sub-proyek tertentu dan sifat dari dampak yang 

akan diatasi, termasuk mengikuti elemen-elemen di bawah ini: 

a. Identifikasi masalah: Pendekatan PHT yang benar mendorong pengelolaan "proaktif" daripada 

"reaktif". Identifikasi yang benar adalah langkah pertama dan paling penting dalam 

mengendalikan masalah. Langkah pertama ini sangat penting untuk kesuksesan masa depan, 

karena diagnosis yang salah menyebabkan pengelolaan yang salah. 

b. Pemilihan alternatif pengelolaan yang tepat: Setelah masalah telah diidentifikasi, 

pertimbangan tentang bagaimana mengendalikannya akan harus disusun. Tujuan dalam 

memilih cara pengendalian adalah dengan menggunakan metoda yang efektif, praktis, 

ekonomis, dan ramah lingkungan. 

c. Pertimbangan faktor ekonomi dan lingkungan: Meski ada upaya untuk menghindari 

penggunaan bahan kimia, ada kalanya hanya pestisida yang dapat mengendalikan kerusakan. 

Meski begitu, penggunaan pestisida akan tetap dibatasi. Pestisida akan digunakan dalam 



 

 

program PHT hanya ketika manfaat (hasil, kualitas, nilai estetika) melebihi biaya pengendalian. 

Jika tidak, waktu dan uang akan terbuang. Tidaklah mudah untuk mencari tahu ketika 

membayar untuk menggunakan pestisida. Ada banyak variabel: populasi hama, variasi, dan 

tahap pertumbuhan, cuaca, dan biaya pengendalian. 

d. Sebuah rencana aksi dari langkah-langkah untuk memastikan hama dikelola dengan terpadu 

dan berkelanjutan: Rencana aksi perlu menjabarkan strategi yang sesuai baik untuk rencana 

jangka pendek maupun jangka panjang, tenaga kerja, modal awal, perlengkapan, dan keuangan 

dari petani. Karena itu evaluasi biaya, manfaat dan risiko perlu dilakukan terhadap berbagai 

pilihan pengelolaan. Peluang untuk memadukan beberapa strategi pengendalian hama perlu 

dipertimbangkan. 

e. Prakiraan biaya dan rencana pembiayaan untuk Rencana Pengendalian Hama Terpadu; 

f. Mekanisme penanganan keluhan yang mudah diakses; 

g. Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan.  

Rencana Pengendalian Hama Terpadu untuk tiap daerah irigasi harus dikaji oleh CPMU/CPIU dan 

mendapatkan persetujuan Bank Dunia sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai. 

Rencana Pengelolaan Hama Terpadu harus disebarkan kepada publik dalam bahasa lokal sehingga 

dapat diakses oleh masyarakat terdampak serta dipasang pada website proyek/Kementerian PUPR 

(www.sda.pu.go.id). 

G. Prosedur Penanganan Keluhan  

SIMURP memiliki sistem penyampaian keluhan yang memungkinkan anggota masyarakat untuk 

menyampaikan isu atau keluhan pada tingkat daerah irigasi (desa) hingga tingkat nasional. Proyek ini 

juga telah menentukan nomor kontak untuk penyampaian keluhan melalui sambungan telepon dan 

pesan singkat (SMS). Terdapat pula staf PIU/Kantor Regional/CPIU/CPMU yang bertanggung jawab 

untuk meningdaklanjuti keluhan serta memastikan bahwa keluhan tersebut ditangani dengan tepat. 

H. Pelaporan dan Pemantauan  

Setiap Rencana Pengendalian Hama Terpadu harus memiliki mekanisme untuk memantau keberhasilan 

atau sebaliknya dari rencana tersebut. Setiap investasi pada daerah irigasi yang menggunakan pestisida 

akan membutuhkan rencana pemantauan dan evaluasi dan sistem untuk mengukur pencapaian 

program sebagai bagian dari Rencana Pengendalian Hama Terpadu, meliputi: 

o Efikasi/efektivitas: Karena PHT lebih baik dalam mengendalikan hama, penurunan yang terukur 

dalam penampakan hama harus diobservasi; 

o Biaya: Rencana Pengelolaan Hama Terpadu harus mengevaluasi penurunan biaya sejalan 

dengan waktu sebagai manfaat dari PHT; 
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o Keamanan: Kemampuan PHT untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman berhubungan 

dengan penurunan penggunaan pestisida. Hal ini seharusnya menimbulkan tren menurun 

sejalan dengan waktu atau idealnya sejumlah penurunan spesifik, dengan hasil akhir 

penurunan penggunaan bahan kimia sangat berbahaya untuk pengendallian hama menjadi 

sangat jarang. 

CPMU/CPIU akan mencantumkan isu ini dalam laporan kemajuan (Laporan Kemajun Tiga Bulanan). 

Misi Pengawasan Bank Dunia akan secara periodik memberikan perhatian khusus untuk memastikan 

bahwa daerah irigasi yang memberikan menggunakan pestisida tidak memberikan dampak yang nyata 

terhadap lingkungan.  

PIU, dengan dukungan dari Tenaga Ahli Safeguard Regional CPIU, akan memantau persiapan dan 

pelaksanaan Rencana Pengendalian Hama Terpadu. Proses penyiapan dan isi rencana tersebut akan 

dipastikan sesuai dengan Kerangka Pengendalian Hama dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Pelaksanaan rencana ini akan dipantau berdasarkan indikator yang telah ditentukan dan 

disepakati di dalam rencana tersebut. Laporan pemantauan pelaksanaan rencana ini akan disampaikan 

kepada Bank Dunia. Ringkasan laporan ini juga akan dicantumkan dalam Laporan Proyek Tiga Bulanan 

(Quarterly Project Report / QPR). 

I. Pengaturan Kelembagaan  

Instansi Pemerintah terkait akan dilibatkan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hama Terpadu, 

termasuk antara lain:  

a. Kementerian Pertanian (melalui Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian  dan/atau Dit. 
Perlindungan Tanaman, Ditjen Tanaman Pangan ) akan berkoordinasi mengenai pengendalian 
hama dan penyakit padi lainnya, dengan membentuk sistem pengendalian terpadu, dengan 
mengatur distribusi dan penyediaan benih dari varietas yang berdaya hasil tinggi yang tahan 
terhadap hama, dengan mengendalikan penggunaan pestisida, dengan memantau hasil dari 
intervensi-intervensi ini, khususnya munculnya galur yang resisten dan resurgent; 

b. Kementerian Dalam Negeri akan menginstruksikan kepada seluruh Gubernur dan Bupati untuk 
mengambil langkah-langkah yang ditentukan sebagai tindak lanjut dari intervensi tersebut di 
atas; 

c. Bappenas akan melakukan sinkronisasi seluruh langkah-langkah perencanaan dan desain untuk 
pengendalian dan penggunaan pestisida; 

d. Kementerian Informasi akan Komunikasi akan membentuk kegiatan untuk penyampaian 
informasi yang jelas dan terfokus kepada para pemangku kepentingan; 

e. Menteri Pertanian akan melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi seluruh kegiatan 
pengelolaan hama.  
 
 

 



 

 

Lampiran 18. TOR 

(Term Of Reference) 

Konsultasi Publik 

Rancangan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial 

ESMF – SIMURP 

 

 

1. Pendahuluan 
1.1. Latar Belakang 

Program modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) menanggapi kebutuhan 

sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah (RPJM 

2015-2019) dengan menggunakan kerangka lima pilar untuk mendorong rehabilitasi dan persiapan 

modernisasi sistem irigasi nasional yang ada, disebut sebagai 'revitalisasi irigasi'. Proyek yang 

diusulkan akan berfokus pada memungkinkan sekitar 110.000 hektar sistem irigasi nasional untuk 

direhabilitasi dan pada tahap yang lebih atau lebih dimodernisasi melalui program revitalisasi, 

sedangkan sistem Jatiluhur (224.000 hektar) akan menjadi objek strategis modernisasi (komponen 

B). Kegiatan rehabilitasi dan modernisasi ini akan dikembangkan dalam hal penyampaian layanan 

yang lebih baik dan penanganan dengan sistem penilaian, informasi manajemen dan keputusan 

sistem pendukung, penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia dan studi dan 

disain untuk rehabilitasi dan modernisasi infrastruktur irigasi, drainase dan pengelolaan banjir. 

Semua kegiatan ini akan mengikuti prinsip dan praktik pengelolaan irigasi partisipatif yang 

terbentuk di PPSIP. Program SIMURP yang diusulkan terdiri dari 4 komponen yang sesuai dengan 

lima pilar modernisasi. Daerah irigasi yang tercangkup pada SIMURP adalah DI Kedung Putri, DI 

Talang, DI Karang Agung Hilir, DI Cikeusik, DI Jurang Batu dan DI Pamakkulu untuk komponen A dan 

DI Jatiluhur untuk komponen B.  

Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management Framework, 

ESMF) bertujuan untuk memperjelas prinsip-prinsip, aturan, pedoman dan prosedur, dan penataan 

organisasi untuk diterapkan dalam rencana pengelolaan lingkungan dan sosial pada kegiatan 

SIMURP. ESMF akan berfungsi sebagai dasar utama untuk pengelolaan dampak lingkungan dan 

sosial dari kegiatan sub-proyek. 

ESMF terdiri dari pelingkupan kegiatan yang akan dilakukan dalam SIMURP, penapisan persyaratan 

kajian lingkungan dan sosial berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan 

pengamanan (safeguard) Bank Dunia, identifikasi dampak yang akan terjadi untuk kegiatan SIMURP 

yang akan dilaksanakan pada tahun pertama serta dampak yang akan terjadi pada kegiatan SIMURP 

secara umum, usulan langkah-langkah pengelolaan/mitigasi dampak dan pemantauan 

pelaksanaannya, prosedur penyusunan dokumen lingkungan dan sosial yang diperlukan. Selain itu, 
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dokumen ESMF juga meliputi rencana peningkatan kapasitas lembaga dan kelembagaan serta 

kerangka rencana pelaksanaan ESMF, termasuk didalamnya struktur organisasi pelaksanaan ESMF. 

Proses penyusunan ESMF untuk kegiatan SIMURP ini dimulai dengan tinjauan dokumen proyek dan 

peraturan perundangan terkait; diskusi antara Tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat dan Tim Bank Dunia, konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan, dan akomodasi 

masukan yang didapat dalam konsultasi publik serta penyempurnaan dokumen ESMF. Diharapkan 

pada akhirnya masyarakat, pemangku kepentingan dan akedemisi yang berada disekitar lokasi 

kegiatan dapat mengetahui dan memahami mengenai ESMF yang akan dilaksanakan selama 

kegiatan berlangsung dan dokumen ESMF yang dikeluarkan.  

1.2. Tujuan Konsultasi Publik 

 
Kegiatan konsultasi publik merupakan bagian dari proses penyusunan dokumen ESMF dan 

dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dari pihak terkait dalam penyempurnaan ESMF. Tujuan 

dari konsultasi publik ini adalah: 

 Menyampaikan rancangan ESMF sebagai jaminan pemenuhan aspek lingkungan dan sosial, 

sesuai dengan perundangan yang berlaku; 

 Mendapatkan umpan balik dari para pihak terkait untuk memperbaiki ESMF dan menilai sejauh 

mana ESMF bisa diimplementasikan; dan 

 Mendapatkan masukan tentang peran para pihak dalam pelaksanaan ESMF ke depan. 

 

1.3. Output  yang diharapkan 

 Berita acara pelaksanaan Publik Konsultasi 

 Notulensi tanya-jawab 

 Dokumen ESMF 
 

1.4. Outcome  yang diharapkan 
Setelah kegiatan ini dilaksanakan diharapkan :  

 Masyarakat secara umum mengetahui kegiatan SIMURP.  

 Masyarkat secara umum mengetahui dan memahami pelaksanaan ESMF di kegiatan SIMURP 

 Masyarkat memberikan pendapat dan/atau sanggahan untuk perbaikan dokumen ESMF 

 Masyarakat dapat ikut memantau pelaksanaan SIMURP dilapangan 

 Terbangunnya Jaringan kerja untuk mendukung pelaksanaan SIMURP 
 

 

 



 

 

2. Strategi Pencapaian Output dan Outcome 
2.1. Metode Pelaksanaan 

Sebelum pelaksanaan PC, dokumen ESMF telah dimasukkan ke web site SDA-PUPR selama 2 minggu 

diharapkan bahwa dokumen telah dibaca oleh pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaan public 

consultation dilakukan dengan menyampaikan semua paparan yang terkait dengan lingkungan, 

sosial dan safeguard. Dilanjutkan dengan diskusi secara panel. Pada kesempatan diskusi ini, 

masyarkat, institusi dan Akademi, dapat bertanya atau memberikan masukan untuk pembuatan 

kerangka kerja lingkungan dan sosial. Masukkan akan disimpulkan pada akhir acara. 

2.2.  Waktu dan Tempat 

Konsultasi publik untuk Rancangan kerangka kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan 

sosial (ESMF) untuk SIMURP akan dilaksanakan di masing-masing wilayah daerah irigasi sebagai 

berikut 

Nama Daerah Irigasi Waktu Pelaksanaan *) Tempat Pelaksanaan *) 
DI Karang Agung Hilir 6 November 2017 Kota Palembang 
DI Kedung Putri  2 November 2017 Kabupaten Purworejo 
DI Jurang Batu  9 November 2017 Kota Mataram 
DI Cikeusik  31 Oktober 2017 Kota Cirebon 
DI Pamakkulu  7 November 2017 Kabupaten Takalar 
DI Talang  2 November 2017 Kabupaten Jember 
DI Jatiluhur  31 Oktober 2017 Kota Bandung 

*) waktu dan tempat pelaksanaan bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu 

 

2.3. Agenda Acara 

Pada kegiatan konsultasi publik ini akan disampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan 

kegiatan SIMURP dan safeguard dengan agenda acara konsultasi publik ini adalah sebagai berikut: 

 

No. Jam Kegiatan/Agenda Penanggung Jawab 

1 09.00-09.15 Registrasi  

2 09.15-09.30 Pembukaan PU - SDA 

3 09.30-10.00 Pengenalan SIMURP  Konsultan IoPIM Pusat/ 
DED TL - SIMURP 

4 10.00-10.15 Coffee Break  

5 10.15-10.45 Paparan Safeguard  WB 

6 10.45-11.15 Rencana Pekerjaan Teknis DED TL masing2 DI 

7 11.15-11.45 Rencana Kerangka 
Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dan Sosial 

Konsultan IoPIM Pusat 

8 11.45-13.00 ISOMA  

9 13.00-13.30 Pelaksanaan Penapisan 
Lingkungan Hidup dan Sosial 

Konsultan IoPIM Pusat 

10 13.30–14.00 Paparan Rencana 
Pengelolaan Lingkungan dan 
Sosial 

Konsultan IoPIM Pusat 

11 14.00-15.00 Diskusi Panel 
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12 15.00-15.30 Kesimpulan dan Tindak 
Lanjut 

DED TL - SIMURP 

13 15.30 Penutupan & coffee break  

 

2.4. Peserta Konsultasi Publik 

Target peserta untuk konsultasi publik ini adalah berkisar 50 sampai dengan 100 orang peserta 

tergantung dari masing-masing wilayah daerah irigasi, dan melibatkan perwakilan dari institusi 

pelaksana kegiatan SIMURP, serta perwakilan pihak-pihak terkait baik di tingkat nasional maupun 

Kabupaten/Kota beserta masyarakat. Peserta konsultasi publik dibedakan menjadi 2 yaitu Pemberi 

manfaat dan peneriama manfaat. Berikut adalah daftar target peserta konsultasi publik 

berdasarkan pemberi manfaat dan penerima manfaat: 

1. Daftar Peserta Konsultasi Publik Sebagai Pemberi Manfaat 
 

A. Kementerian dan Lembaga Pemerintah 

1. Direktorat Irigasi dan Rawa, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (4 Orang); 

2. Direktur Pengairan dan Irigasi, Bappenas (1 orang); 

3. Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS, Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (1 orang); 

 

B. Pemerintah Daerah 

4. Dinas PU-SDA kabupaten Musi Banyuasin (1 orang); 

5. Dinas PU-SDA kabupaten Purworejo (1 orang); 

6. Dinas PU-SDA kabupaten Lombok Tengah (1 orang); 

7. Dinas PU-SDA kabupaten Cirebon (1 orang); 

8. Dinas PU-SDA kabupaten Takalar (1 orang); 

9. Dinas PU-SDA kabupaten Jember (1 orang); 

10. Dinas PU-SDA kabupaten Purwakarta (1 orang); 

11. Dinas BLH/BLHD Kabupaten Musi Banyuasin (1 orang); 

12. Dinas BLH/BLHD Kabupaten Purworejo (1 orang); 

13. Dinas BLH/BLHD Kabupaten Lombok Tengah (1 orang); 

14. Dinas BLH/BLHD Kabupaten Cirebon (1 orang); 

15. Dinas BLH/BLHD Kabupaten Takalar (1 orang); 

16. Dinas BLH/BLHD Kabupaten Jember (1 orang); 

17. Dinas BLH/BLHD Kabupaten Purwakarta (1 orang); 

18. Dinas Pertanian Kabupaten Musi Banyuasin, Penyuluh Pertanian Lapangan (1 orang) 



 

 

19. Dinas Pertanian Kabupaten Purworedjo, Penyuluh Pertanian Lapangan (1 orang) 

20. Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, Penyuluh Pertanian Lapangan (1 orang) 

21. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Penyuluh Pertanian Lapangan (1 orang) 

22. Dinas Pertanian Kabupaten Takalar, Penyuluh Pertanian Lapangan (1 orang) 

23. Dinas Pertanian Kabupaten Jember, Penyuluh Pertanian Lapangan (1 orang) 

24. Dinas Pertanian Kabupaten Purwakarta, Penyuluh Pertanian Lapangan (1 orang) 

25. Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan (1 orang); 

26. Bappeda Provinsi Sumatera Selatan (1 orang); 

27. Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat (1 orang); 

28. Bappeda Provinsi Jawa Tengah (1 orang); 

29. Bappeda Provinsi Jawa Timur (1 orang); 

30. Bappeda Provinsi Jawa Barat (1 orang); 

31. Bappeda Kabupaten Banyuasin (1 orang); 

32. Bappeda Kabupaten Purworejo (1 orang); 

33. Bappeda Kabupaten Lombok Tengah (1 orang); 

34. Bappeda Kabupaten Cirebon (1 orang); 

35. Bappeda Kabupaten Takalar (1 orang); 

36. Bappeda Kabupaten Jember (1 orang); 

37. Bappeda Kabupaten Subang (1 orang); 

 

C. LSM, Universitas dan Pihak Pelaksana Lainnya 

38. Dekan Fakultas Teknik, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada 

(1 orang); 

39. Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Program Studi Teknik Lingkungan, Institut 

Teknologi Bandung (1 orang); 

40. Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Mataram (1 orang); 

41. Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya (1 orang);  

42. Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Jember (1 orang);  

43. Dekan Fakultas Teknik Pertanian, Universitas Sudirman (1 orang);  

44. Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Hassanuddin (1 orang); 

45. Dekan Fakultas Teknik Pengairan, Universitas Brawijaya (1 orang);  

46. Konsultan PMTA – WISM II (2 orang);  

47. Konsultan PPMJIS (2 orang); 

48. Konsultan JIMI (2 orang); 

49. Konsultan IOPIM (2 orang) 

50. World Bank (2 orang) 
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2. Daftar Peserta Konsultasi Publik Sebagai Penerima Manfaat 

A. Kementerian dan Lembaga Pemerintah 

1. NPMU (2 Orang) 

2. NPIU (2 Orang) 

3. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII (3 orang); 

4. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak (3 orang);  

5. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (3 orang);  

6. Balai Besar Wilayah Sungai Nusatenggara I (3 orang); 

7. Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung (3 orang); 

8. Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan (3 orang); 

9. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (3 orang); 

10. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II (3 orang); 

11. Balai Besar Wilayah Sungai Kalimantan II (3 orang); 

 

B. Pemerintah Daerah 

12. Perangkat Kecamatan di DI Karang Agung Hilir (1 Orang); 

13. Perangkat Kecamatan di DI Kedung Putri (1 Orang); 

14. Perangkat Kecamatan di DI Jurang Batu (1 Orang); 

15. Perangkat Kecamatan di DI Cikeusik (1 Orang); 

16. Perangkat Kecamatan di DI Pamakkulu (1 Orang); 

17. Perangkat Kecamatan di DI Talang (1 Orang); 

18. Perangkat Kecamatan di Jatiluhur (1 Orang); 

19. Perangkat Kelurahan/Desa di DI Karang Agung Hilir (7 Orang); 

20. Perangkat Kelurahan/Desa di DI Kedung Putri (50 Orang); 

21. Perangkat Kelurahan/Desa di DI Jurang Batu (13 Orang); 

22. Perangkat Kelurahan/Desa di DI Cikeusik (66 Orang); 

23. Perangkat Kelurahan/Desa di DI Pamakkulu (11 Orang); 

24. Perangkat Kelurahan/Desa di DI Talang (23 Orang); 

25. Perangkat Kelurahan/Desa di Jatiluhur (1 Orang); 

 

C. LSM, Universitas dan Pihak Pelaksana Lainnya 

26. PJT2 (2 orang) 

27. IP3A (Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air) DI Karang Agung Hilir (tidak ada); 

28. IP3A (Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air) DI Kedung Putri (tidak ada); 

29. IP3A (Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air) DI Jurang Batu (1 orang); 



 

 

30. IP3A (Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air) DI Cikeusik (tdk ada); 

31. IP3A (Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air) DI Pamakkulu (1 orang); 

32. IP3A (Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air) DI Talang (tidak ada); 

33. IP3A (Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air) DI Jatiluhur (10 Orang) 

34. GP3A (Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air) DI Karang Agung Hilir (tidak ada); 

35. GP3A (Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air) DI Kedung Putri (4 orang); 

36. GP3A (Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air) DI Jurang Batu (3 orang); 

37. GP3A (Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air) DI Cikeusik (3 orang); 

38. GP3A (Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air) DI Pamakullu (3 orang); 

39. GP3A (Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air) DI Talang (2 orang); 

40. GP3A (Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air) DI Jatiluhur (39 Orang); 

41. Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) DI Karang Agung Hilir (6 orang); 

42. Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) DI Kedung Putri (60 orang); 

43. Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) DI Jurang Batu (12 orang); 

44. Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) DI Cikeusik (79 orang); 

45. Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) DI Pamakullu (12 orang); 

46. Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) DI Talang (45 orang); 

47. Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) DI Jatiluhur (2 orang); 

 

 


