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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 Modernisasi Irigasi Strategis dan Program Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) 

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. 

 

Harapannya ESMF ini bisa memberikan manfaat dan bimbingan bagi semua pihak, terkait 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan lingkungan dan sosial pada SIMURP. 

 
 
 
 

Jakarta,   Maret 2018 
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BAB 1. 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, 

yang disebut sebagai ‘Revitalisasi Irigasi’. Proyek yang diusulkan akan berfokus pada 

memungkinkan sekitar 110.000 hektar sistem irigasi nasional untuk direhabilitasi dan pada 

tahap yang luas dimodernisasi melalui program revitalisasi, sedangkan sistem Jatiluhur 

(224.000 hektar) akan menjadi obyek modernisasi strategis (komponen B). Kegiatan 

rehabilitasi dan modernisasi 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 3 komponen yang sesuai dengan lima 

pilar modernisasi.    

Proyek ini dirancang sesuai lima pilar yang mendefinisikan konsep modernisasi irigasi 

di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani 

masalah infrastruktur, institusi, informasi dan teknis yang diperlukan untuk meningkatkan 

efisiensi irigasi melalui pendekatan partisipatif yang jelas. Kelima pilar tersebut mencakup 

unsur pendekatan ABCDE + F yang dianjurkan dalam makalah Modernisasi Irigasi WBG. Hal 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 

1.2.1 Komponen A: Rehabilitasi Mendesak dan Perbaikan Infrastruktur 

Komponen ini akan mendukung rehabilitasi dan revitalisasi sekitar 100.000 hektar 

daerah irigasi utama dan sub-komponen disesuaikan dengan lima pilar modernisasi milik 

Pemerintah Indonesia. Hal ini termasuk 84.000 hektar sistem irigasi berdasarkan gravitasi dan 

16.000 hektar sistem irigasi berdasarkan pasang surut. Lima daerah irigasi, dengan perhitungan 

kasar sekitar 30.000 hektar yang sudah menjadi prioritas untuk pelaksanaan tahap pertama. 

Kegiatan yang akan dibiayai di bawah komponen ini meliputi: (i) penilaian kinerja sistem dan 

sumber daya air, termasuk potensi perubahan karena perubahan iklim (ii) survei, investigasi, 

dan desain, (iii) rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur yang berkaitan, termasuk irigasi dan 

saluran pembuang, (iv) konstruksi, rehabilitasi, dan peningkatan peralatan pengukuran, (v) 

konstruksi, rehabilitasi, dan peningkatan infrastruktur pendukung, seperti jalan umum, kantor, 

pusat pelatihan; juga (vi) mendukung pembangunan dan perbaikan sistem tertsier. Semua 

kegiatan ini akan menerapkan Prinsip Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PPSIP) dan 

mempertimbangkan strategi pengelolaan untuk air tanah dan air permukaan yang tahan 

terhadap iklim, memperbaiki ketahanan infarstruktur terhadap risiko banjir, merubah startegi 

pengelolaan irigasi untuk mengurangi kerentanan iklim (seperti jadwal irigasi) dan 

memperbaiki efisiensi air dengan pekerjaan rehabilitasi sistem pengaliran irigasi yang sudah 

ada saat ini. Kegiatan ini akan dilaksanakan di bawah 5 sub-komponen yang selaras dengan 5 

pilar modernisasi pemerintah. 

Sub-komponen A.1: Meningkatkan Ketersediaan Air untuk keamanan air. Sub-komponen ini 

akan membiayai studi dan survei untuk penilaian kinerja sistem dan sumber daya air dari 14 

sistem irigasi nasional yang terdiri dari penilaian: (i) ketersediaan air, termasuk potensi 

perubahan dalam siklus hidrologi karena perubahan iklim dan kebutuhan air di bawah berbagai 

skenario pengelolaan dan pelayanan pengantaran; (ii) praktik pengelolaan saat ini dan kinerja 

pelayanan pengantaran; (iii) risiko kekurangan air dan pilihan mitigasi fisik dan non-fisik; (iv) 

tingkat irigasi dan layanan drainase yang diinginkan; (v) pilihan/skenario untuk pengukuran fisik 

dan non-fisik untuk dapat menyalurkan pelayanan; (vi) pengelolaan sedimen untuk mengatur 

kapasitas pengiriman kanal melalui survei, penilaian kelayakan, desain dan konstruksi 

pengukuran kontrol erosi di DAS dan cekungan lumpur dan fasiliatas pencucian di pintu masuk 

sistem kanal. 
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Sub-komponen A.2: Rehabilitasi dan Perbaikan Dari Sistem Irigasi Nasional dari 84.000 hektar 

irigasi dataran tinggi di 12 sistem dan rehabilitasi 16.000 hektar dalam dua sistem irigasi rawa 

dengan irigasi pasang surut dan perbaikan unit tersier. Sub-komponen ini, akan mendukung 

survei lapangan yang tahan terhadap iklim, investigasi, rencana detil, disain, dan pengawasan 

konstruksi. Investigasi untuk sistem rawa termasuk persiapan kebutuhan pengamanan, 

terutama yang ada kaitannya dengan pengelolaan proses penghilangan keasaman dan 

efektivitas sistem irigasi pasang surut. Hal ini termasuk pengukuran untuk perbaikan kolam 

karbon tanah melalui praktik pengelolaan air dan tanah berkelanjutan. Perbaikan unit tersier 

akan mendukung sistem irigasi dan drainase tersier di 14 DI terpilih untuk memungkinkan 

pengenalan dan implementasi berkelanjutan dari pertanian cerdas iklim, termasuk 

modernisasi teknologi dan program pertanian untuk mengatasi kondisi perubahan iklim. 

Sub-Komponen A.3: Modernisasi Manajemen Irigasi. Sub-komponen ini akan mendukung 

modernisasi pengelolaan sistem irigasi untuk 14 skema nasional yang tercakup dalam 

Komponen A. Strategi modernisasi manajemen selaras dengan Pilar Modernisasi Pemerintah 

3 - Peningkatan Sistem Manajemen. Kegiatan yang dibiayai di bawah sub-Komponen ini 

meliputi: (i) persiapan, pengenalan dan operasionalisasi rencana manajemen sistem termasuk 

pengumpulan data hidrologis; (ii) pembentukan sistem manajemen aset; (iii) tolok ukur 

penilaian kinerja; (iv) pengembangan kerjasama pengelolaan irigasi termasuk persiapan 

Kerjasama Memorandum Pengelolaan Irigasi dan pengembangan kerjasama skema keuangan; 

(v) pemasangan SCADA dan Sistem Pendukung Keputusan; (vi) peningkatan efisiensi dan 

Kondisi Pemeliharaan Distribusi Air dan (vii) pertanian cerdas iklim dan pilot proses 

pengelolaan pertanian. 

Sub-Komponen A.4: Lembaga Pengelolaan Irigasi. Mendukung modernisasi lembaga 

pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia terkait ke arah lembaga irigasi dan drainase yang 

transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi layanan, serta memperkuat dan 

memberdayakan platform koordinasi dan asosiasi pengguna air dan federasi mereka dalam 

sistem yang tercakup dalam komponen A. Sub-komponen ini adalah selaras dengan Pilar 

Pemerintah 4 tentang kelembagaan. Kegiatan yang dibiayai di bawah sub-komponen ini akan 

fokus pada modernisasi pengaturan kelembagaan pengelolaan irigasi, dan platform koordinasi 

mereka dan kerangka kerja peraturan terkait, menuju lembaga irigasi dan drainase yang 

transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi layanan. Kegiatan yang dibiayai di bawah 
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komponen ini termasuk studi, penilaian kebutuhan pelatihan, pelatihan dan lokakarya dan 

pengembangan materi pelatihan serta ketentuan untuk fasilitas dan perlengkapan pelatihan. 

Sub-Komponen A.5: Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sub-Komponen ini berfokus pada 

kekurangan staf di lembaga layanan irigasi nasional untuk mengarahkan pengembangan 

sumber daya manusia untuk menambah staf untuk menyeimbangkan proses manajemen dan 

peningkatan teknologi. Kegiatan di bawah sub-Komponen bermaksud untuk memberi insentif 

kepada staf ini di lembaga-lembaga dengan menyediakan pelatihan untuk memperkenalkan 

dan memperoleh pengetahuan dan metode operasional teknologi modernisasi irigasi yang 

diperkenalkan di bawah Proyek. Sub-komponen ini membiayai (i) pelatihan instansi 

pemerintah dalam operasi skema irigasi dalam 14 sistem yang dipilih; (ii) pembentukan dan 

pelatihan organisasi pengguna air; (iii) Analisis dan penilaian gender untuk lebih 

menginformasikan pendekatan, Pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan di bawah sub-

komponen 

1.2.2 Komponen B: Modernisasi Infrastruktur Strategis  

Komponen ini akan mendukung peningkatan kemudahan layanan dari Irigasi Jatiluhur 

(240.000 ha) melalui modernisasi manajemen yang ada dan 176.000 hektar infrastruktur. 

Kegiatan di bawah komponen ini akan fokus pada peningkatan Kanal Tarum Timur (ETC - 

90.230 ha) dan Utara (NTC - 85,945 ha) bersama dengan proyek percontohan di bagian Binong 

dan Patrol di wilayah komando Kanal Tarum Timur untuk merintis prinsip pengelolaan irigasi 

dan modernisasi infrastruktur di bawah SIMURP diikuti oleh pendekatan bertahap untuk 

pelakasanaan di seluruh JIS. Kegiatan spesifik akan mencakup: (i) penilaian, pembagian, dan 

pengoptimalan sumber daya air; (ii) tinjauan skema diagnostik; (iii) survei, investigasi, dan 

desain dengan prinsip modernisasi di PPSIP; (iv) peningkatan dan modernisasi infrastruktur 

sungai, jika relevan, termasuk saluran irigasi dan drainase, dan fasilitas penyimpanan, yang 

menggabungkan ketahanan iklim (seperti peningkatan waduk, perlindungan lereng, dll.) dan 

fitur hemat air; (v) struktur kontrol aliran; (vi) perangkat pengukuran; (vii) infrastruktur 

pendukung, seperti jalan layanan; dan juga (viii) dukungan untuk pengembangan dan 

peningkatan sistem tersier untuk memfasilitasi pengenalan pertanian cerdas iklim.  

Sub-komponen B.1: Meningkatkan Ketersediaan Air untuk Keamanan Air. Untuk Sistem 

Irigasi Jatiluhur, penilaian hidrologi tentang ketersediaan air telah dilakukan di bawah studi 

persiapan. Sub-komponen ini akan membiayai penelitian dan investigasi yang menyangkut: (i) 
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ketersediaan air dan kebutuhan air di bawah berbagai skenario pengelolaan dan pemberian 

layanan Sistem Massal Jatiluhur dan Sistem Sekunder; (ii) Penilaian praktik manajemen saat ini 

dan kinerja pemberian layanan; (iii) Penilaian risiko kekurangan air dan pilihan fisik dan non-

fisik untuk mitigasi; (iv) definisi tingkat yang diinginkan dari irigasi dan layanan drainase pada 

pengiriman massal dan sistem sekunder; (v) opsi / skenario untuk tindakan fisik dan non-fisik 

untuk memungkinkan pengiriman layanan yang diinginkan; dan (vi) Tindakan pengelolaan 

sedimen untuk mempertahankan kapasitas pengangkutan saluran melalui survei, penilaian 

kelayakan, desain, dan konstruksi tindakan pengendalian erosi di DAS dan cekungan lumpur 

serta fasilitas pembilasan di pintu masuk dan di dalam sistem saluran. 

Sub-komponen B.2: Perincian Perencanaan, Desain, dan Pelaksanaan rehabilitasi dan 

modernisasi sistem air massal, yang meliputi (i) Kanal Tarum Timur dan Utara, peraturan aliran 

dan sistem pengukuran Saluran Air Curug dan Welahar, sistem regulasi dan pengukuran aliran 

kanal bangunan utama, ketentuan pengelolaan sedimen, dan inspeksi/pengaturan jalan; (ii) 

Perincian Perencanaan, Desain dan Implementasi sistem sekunder di wilayah layanan Jatiluhur; 

dan (iii) Perencanaan, Desain, dan Peningkatan Partisipatif dari unit tersier, yang akan 

mendukung perencanaan partisipatif, desain, dan proses konstruksi dari sistem irigasi dan 

drainase tersier yang dikelola oleh P3A yang disahkan. 

Sub-Komponen B.3: Modernisasi Pengelolaan Irigasi di Sistem Irigasi Jatiluhur. Sistem 

Irigasi Jatiluhur berada di bawah tanggung jawab manajemen PJT2 sementara investasi modal 

dan aset adalah tanggung jawab BBWS Citarum. PJT2 perlu mengamankan pasokan air yang 

banyak untuk irigasi dan penggunaan air lainnya dan mengoperasikan sistem irigasi sekunder. 

Secara khusus, tanggung jawab mereka termasuk hak dan alokasi jumlah air yang banyak untuk 

irigasi, kecukupan jaringan pemantauan hidrologi dan manajemen informasi, pengaturan aliran 

sungai dan struktur offtake utama dan sekunder, dan pekerjaan pengelolaan erosi dan 

sedimentasi. Kegiatan yang dibiayai di bawah sub-Komponen ini meliputi: (i) persiapan, 

pengenalan dan operasionalisasi rencana manajemen sistem termasuk pengumpulan data 

hidrologis; (ii) pembentukan sistem manajemen aset; (iii) evaluasi kinerja sistem irigasi; (iv) 

pengembangan kerjasama pengelolaan irigasi; (v) pemasangan sistem informasi lanjutan, 

telemetri dan sistem irigasi tele-kontrol; (vi) modernisasi alokasi dan distribusi irigasi air; dan 

(v) pertanian cerdas iklim dan uji coba pengelolaan proses pertanian. 
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Sub-Komponen B.4: Lembaga Pengelolaan Irigasi. Kegiatan yang dibiayai di bawah sub-

komponen ini akan fokus pada modernisasi pengaturan kelembagaan pengelolaan irigasi untuk 

meningkatkan efektivitas opsi pemberian layanan dalam konteks PP7 / 2010 tentang mandat 

PJT2, dan platform koordinasi mereka menuju irigasi yang transparan, akuntabel, dan 

berorientasi layanan lembaga irigasi dan drainase. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai di 

bawah komponen ini termasuk (i) Tinjauan kelembagaan untuk menilai pengaturan 

pengelolaan saat ini dan menginformasikan opsi kelembagaan di masa depan dalam konteks 

pengelolaan sumber daya ke PJT2; (ii) Dukungan untuk peningkatan kerangka hukum dan 

peraturan di tingkat nasional dan lokal untuk pengelolaan irigasi Jatiluhur; (iii) Investigasi dan 

uji coba kemungkinan untuk mempihaktigakan tugas pengelolaan irigasi melalui kontrak 

pemeliharaan, kontrak manajemen, atau kemitraan dengan P3A/IP3A; (iv) Memperkuat sungai 

dan lembaga pengelolaan irigasi yang ada seperti B/BWS, Platform Pengelolaan DAS (TKPSDA), 

dan Komisi Irigasi Tingkat Kabupaten (KOMIR) dan pembentukan KOMIR spesifik Jatiluhur; (v) 

Pendirian dan penguatan Unit Pengelolaan Irigasi Modern (UPIM) dan Gugus Tugas O & M 

(UPKM) yang cepat untuk sistem Jatiluhur di bawah PJT2 untuk sistem pasokan air curah dan 

di bawah BBWS Citarum untuk sistem sekunder; dan (vi) Pengembangan strategi yang 

dimodifikasi untuk organisasi pengguna air di Wilayah Jatiluhur untuk mengakomodasi transisi 

dalam kepemilikan tanah, tenurial, dan praktik pertanian. Pendirian dan penguatan sensitif 

gender dari Asosiasi Pengguna Air yang dimodifikasi dan federasi mereka (P3A, GP3A, IP3A). 

Sub-Komponen B.5: Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sub-komponen ini 

membiayai (i) pembentukan dan penguatan Asosiasi Pengguna Air (P3A) dan Federasi Asosiasi 

Pengguna Air (GP3A); (ii) pembentukan dan penguatan Komisi Irigasi (KOMIR); (iii) penguatan 

organisasi wilayah sungai Citarum (B/BWS) dan PJT2; (iv) Pengembangan dan implementasi 

program pelatihan untuk pengembangan layanan irigasi dan modernisasi sistem irigasi untuk 

Instansi Pemerintah, Organisasi Basin dan Kepemimpinan Federasi Pengguna Air; (v) Pelatihan 

dalam pemberian layanan irigasi modern untuk Komisi Irigasi (KOMIR) dan Komite Koordinasi 

Teknis Basin (TKP SDA) di Jatiluhur; (vi) Pelaksanaan pelatihan yang melayani pengenalan 

Pertanian Cerdas Iklim dan manajemen irigasi kepada P3A dan GP3A; dan (vii) Analisis dan 

penilaian gender untuk lebih menginformasikan pendekatan, dan program pelatihan yang akan 

dilaksanakan di bawah sub-komponen ini. 
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1.2.3 Komponen C: Pengelolaan Proyek  

Komponen ini akan memberikan dukungan untuk pengelolaan dan pelaksanaan 

proyek secara keseluruhan melalui: (i) Unit Manajemen Proyek Pusat (CPMU) dalam 

Kementerian dan Unit Pelaksana Proyek (PIU) di B/BWS untuk menyediakan layanan 

pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek yang tepat waktu dan efektif, termasuk 

pemantauan & evaluasi, pengadaan, manajemen keuangan, kepatuhan, dan pemantauan 

perlindungan, dll; (ii) Bantuan Teknis untuk B/BWS dan entitas pelaksana lainnya untuk 

memastikan pelaksanaan yang tepat waktu dan efektif; (iii) dukungan kepada Komite Pengarah 

Nasional untuk Sumber Daya Air; dan (iv) biaya operasi tambahan dari CPMU dan PIU untuk 

kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan proyek. 

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: 

1. Persiapan penyusunan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial untuk sub-

proyek/kegiatan yang diusulkan di bawah SIMURP (ESMP, LARAP, IPP) selama 

pelaksanaan proyek. 

2. 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 

3. 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 

Peraturan Pemerintah Indonesia dan Kebijakan Bank Dunia akan digunakan sebagai 

dasar untuk menyiapkan ESMF.  
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1.4.1 Peraturan Pemerintah Indonesia 

Peraturan berikut menjadi dasar untuk keseluruhan pendekatan ESMF ini: 

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Umum 

 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 

 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya 

 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Konservasi Budaya 

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

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

 Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial 

 Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan 

 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 

 Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial 

Masyarakat 

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

Jenis Kegiatan yang Diperlukan AMDAL 

 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. 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 
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 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). 

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

Pengelolaan Hama 

 Peraturan Menteri Sosial No.10 Tahun 2014 tentang Konseling Sosial 

 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Pengadaan Tanah 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. 

1.4.2 Kebijakan Safeguard Bank Dunia 

Kebijakan berikut berfungsi sebagai dasar untuk keseluruhan pendekatan ESMF ini 

disebutkan dalam tabel 1. 



Environmental and Social Safeguard Framework 

Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) 

  

 

 
16 

 

Tabel 1. Kebijakan Bank Dunia Yang Berlaku Untuk SIMURP 
No Judul Pengamanan Tujuan 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 menumbuhkan rasa hormat penuh 

terhadap martabat Masyarakat Hukum Adat, 

hak asasi manusia dan keunikan budaya dan 

karenanya mereka: (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 

kerugiannya. PCR mencakup sumber daya 

arkeologi, paleontologis, sejarah, arsitektur, 

agama (termasuk kuburan dan tempat 

pemakaman) estetika atau kepentingan budaya 

lainnya. 

OP/BP 4.12 Pemindahan/Pemukiman kembali 

secara paksa 

Untuk menghindari atau meminimalkan 

pemukiman kembali secara paksa dan jika hal 

ini tidak memungkinkan, untuk membantu 

orang-orang terlantar dalam memperbaiki atau 

setidaknya memulihkan penghidupan dan 

standar hidup mereka secara nyata 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 bendungan yang ada. 
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1.4.3 Analisa Kesenjangan 

Selama pelaksanaan penapisan lingkungan dan sosial, terdapat kesenjangan antara 

peraturan GOI dan kebijakan Bank Dunia. Kesenjangan ini dibahas pada Tabel 2. 

 

 



 
 

Tabel 2. Analisis Kesenjangan Terhadap Persyaratan Penilaian Lingkungan dan Sosial 
Prinsip L&S Lingkup/Topik Kebijakan Bank Dunia Peraturan Pemerintah 

Indonesia 

Identifikasi Kesenjangan Disampaikan 

Dalam 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 (Lampiran B) 

Penilaian Lingkungan 

memperhitungkan 

kewajiban negara, berkaitan 

dengan kegiatan proyek 

berdasarkan perjanjian atau 

kesepakatan internasional 

yang relevan 

Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup No. 16/2012 bagian G.5 dan 

B.4.a, menetapkan bahwa data dan 

informasi lain yang diperlukan 

dalam pelaporan Dokumen 

Lingkungan harus 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". 

ESMF mengikuti OP 

4.01. Dokumen 

lingkungan subproyek 

juga akan mencakup 

kesenjangan ini dan 

mengikuti OP 4.01. 

 Wilayah proyek yang 

terkena dampak 

OP 4.01 ayat 2 

OP 4.01 (Lampiran B) 

Penilaian Lingkungan 

mengevaluasi potensi risiko 

dan dampak lingkungan 

pada proyek di wilayah 

pengaruhnya, 

mengidentifikasi cara untuk 

memperbaiki pemilihan 

proyek dan kunjungan dll. 

Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup No. 16/2012 bagian B.4.c, 

meminta pemrakarsa proyek untuk 

memberikan informasi secara rinci 

mengenai aspek ini dengan 

"komponen peta, skala operasi dan 

komponen kegiatan" yang dapat 

digunakan untuk menentukan 

wilayah proyek yang terkena 

dampak, ketersediaan fasilitas 

tambahan dan fasilitas terkait 

selama persiapan UPL UKL sebagai 

praktik yang baik. Namun, hal itu 

tidak menyatakan tentang wilayah 

terkena dampak oleh proyek di luar 

tapak proyek. 

Kurangnya analisis mengenai 

areal terkena dampak oleh 

proyek, fasilitas tambahan, 

dampak yang ditimbulkan dan 

analisis pemilihan lokasi untuk 

kegiatan yang memerlukan 

pengawasan dan pengelolaan 

lingkungan. 

Dokumen lingkungan 

subproyek akan 

mencakup wilayah 

proyek yang terkena 

dampak per OP 4.01. 

 

 

 

 Penapisan dampak 

lingkungan 

OP 4.01 paragraf 8 Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup No. 16/2012 bagian 4.C 

Penapisan lingkungan 

berdasarkan ambang teknis 

Dokumen lingkungan 

subproyek akan 
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Prinsip L&S Lingkup/Topik Kebijakan Bank Dunia Peraturan Pemerintah 

Indonesia 

Identifikasi Kesenjangan Disampaikan 

Dalam ESMF 

OP 4.01 (Lampiran C) 

Penapisan lingkungan 

masing-masing proyek yang 

diusulkan untuk 

menentukan tingkat dan 

jenis penilaian lingkungan 

yang tepat. 

mengatur persyaratan untuk 

mengevaluasi semua dampak yang 

mungkin timbul dari proyek dan 

menyiapkan langkah-langkah 

mitigasi untuk mengatasi masalah 

tersebut. 

Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum no.10 / PRT / M / 2008 

tentang Jenis Rencana Usaha dan / 

atau Kegiatan Usaha Berdasarkan 

Pekerjaan Umum Memerlukan 

dokumen Lingkungan memberikan 

pedoman dalam menentukan 

tingkat dan jenis Penilaian 

Lingkungan yang sesuai. 

Namun, penyaringan lebih lanjut 

berdasarkan evaluasi dampak 

lingkungan yang signifikan tidak 

disebutkan secara jelas. 

hanya akan menghasilkan 

tingkat dan jenis Penilaian 

Lingkungan yang tidak tepat 

mencakup penapisan 

dampak lingkungan 

sebagaimana diatur 

pada Bagian 2.2. dari 

ESMF. 

 Data Pemantauan 

Lingkungan 

OP 4.01 (Lampiran C) 

Data pemantauan 

lingkungan untuk 

mengevaluasi kesuksesan 

mitigasi dan untuk 

memberikan tindakan 

korektif 

 

Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup No. 16/2012 bagian C.3 

secara jelas mengatur persyaratan 

untuk pemantauan data UKL-UPL. 

Tidak cukup menindaklanjuti, 

analisis, penggunaan data 

pemantauan lingkungan untuk 

evaluasi dan perbaikan 

berkelanjutan. 

 

Program pemantauan 

lingkungan tidak cukup atau 

ESMMP dan dokumen 

lingkungan akan 

membahas 

kesenjangan yang 

ditetapkan sebagai 

1.4.3 dan mencakup 

program pemantaun 

lingkungan yang sesuai 

dengan skala dampak 

proyek sebagaimana 
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Prinsip L&S Lingkup/Topik Kebijakan Bank Dunia Peraturan Pemerintah 

Indonesia 

Identifikasi Kesenjangan Disampaikan 

Dalam ESMF 

tidak sesuai dengan skala 

dampak proyek. 

ditetapkan pada 

Bagian 3. 

 Pelatihan dan 

pengembangan 

kapasitas 

OP 4.01 Paragraf 13 

(Bila peminjam memiliki 

kapasitas teknis yang tidak 

memadai untuk 

melaksanakan fungsi 

pengelolaan pengamanan 

lingkungan, proyek 

mencakup komponen untuk 

memperkuat kapasitas 

tersebut). 

OP 4.01 (Lampiran C). 

Paragraf 4 

(Program bantuan teknis 

untuk pelaksanaan ESMP) 

Tidak tercantum/tidak memuat Tidak cukupnya pengembangan 

kapasitas dan pelatihan untuk 

Pelaksanaan Rencana 

Pengelolaan & Pemantauan 

Lingkungan dan Sosial 

Hal ini dibahas pada 

Bab 4 ESMF ini 

 Pengaturan 

Kelembagaan 

Kelmbagaan 

bertanggung jawab 

untuk pelaksanaan 

rencana pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan 

dan sosial (ESMP)  

OP 4.01 (Lampiran C) 

Paragraf 4 dan 5 

Rencana Pengelolaan 

Lingkungan harus 

memberikan deskripsi 

spesifik tentang pengaturan 

kelembagaan dan jadwal 

pelaksanaan untuk langkah-

Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup No. 16/2012 bagian C.4 

secara jelas mengatur pengaturan 

kelembagaan untuk implementasi, 

pemantauan dan pelaporan UKL 

UPL. Juga frekuensi dan detail lokasi 

upaya monitoring dan implementasi 

(bagian C.3). 

Tidak ada kesenjangan yang 

teridentifikasi 
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Prinsip L&S Lingkup/Topik Kebijakan Bank Dunia Peraturan Pemerintah 

Indonesia 

Identifikasi Kesenjangan Disampaikan 

Dalam ESMF 

langkah mitigasi dan 

pemantauan) 

 Perkiraan biaya Rencana 

Pengelolaan Lingkungan 

untuk memastikan 

«kecukupan pengaturan 

pembiayaan untuk 

ESMP» 

OP 4.01 (Lampiran C) 

Paragraf 5. 

(Rencana Pengelolaan 

Lingkungan menyediakan 

perkiraan biaya modal dan 

berulang dan sumber dana 

untuk pelaksanaan Rencana 

Pengelolaan Lingkungan). 

Keputusan Menteri Lingkungan 

Hidup No. 45/2005 tentang 

Pedoman Penyusunan Laporan 

Pelaksanaan Rencana Pengelolaan 

& Pemantauan Lingkungan. 

Pedoman MPW No.08 / BM / 2009 

halaman 50 secara jelas 

menentukan alokasi anggaran untuk 

kajian pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan yang harus mencakup 

biaya personel, bahan peralatan, 

survei lapangan, analisis 

laboratorium dan persiapan 

laporan, dll. 

Tidak ada kesenjangan yang 

teridentifikasi 

 

OP 4.04 Habitat 

Alami 

Konsistensi proyek 

dengan perencanaan 

tata ruang nasional dan 

regional untuk tujuan 

konservasi 

OP 4.04 - Paragraf 5. 

(Sedapat mungkin, proyek 

yang didanai Bank 

ditempatkan di atas lahan 

yang telah dikonversi). 

 

BP 4.04 - Paragraf 5. 

(Konsistensi proyek dengan 

perencanaan tata ruang 

Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup No. 16/2012 Lampiran IV 

tentang bagian persiapan UPL UKL 

B.4.a menetapkan bahwa setiap 

usulan proyek akan ditolak jika 

proyek tersebut tidak sesuai dengan 

perencanaan tata ruang wilayah / 

kabupaten dan dengan Inpres 10 / 

2011 tentang Izin Usaha Kehutanan 

/ Izin Lingkungan di wilayah tertentu 

(di hutan primer, lahan basah dan 

daerah sensitif lainnya dll). 

Tidak ada kesenjangan yang 

teridentifikasi 
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Prinsip L&S Lingkup/Topik Kebijakan Bank Dunia Peraturan Pemerintah 

Indonesia 

Identifikasi Kesenjangan Disampaikan 

Dalam ESMF 

nasional dan regional untuk 

tujuan konservasi). 

OP 4.09 

Pengelolaan 

Pestisida 

Mengatasi masalah 

pengelolaan hama dalam 

penilaian lingkungan 

proyek 

OP 4.09  

Mengatasi masalah 

pengelolaan hama dalam 

konteks pengkajian 

lingkungan proyek 

Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup Nomor 16 Tahun 2012, 

mengatur persyaratan untuk 

mengevaluasi semua dampak yang 

mungkin timbul dari proyek dan 

menyiapkan langkah-langkah 

mitigasi untuk mengatasi masalah 

tersebut (misalnya dampak 

terhadap kesehatan manusia dari 

penggunaan pestisida yang tidak 

tepat) 

Tidak cukup identifikasi, 

deskripsi dan evaluasi dampak 

lingkungan yang potensial dan 

tindakan mitigasi yang terkait 

dengan dampak tidak langsung 

dari proyek yang akan 

meningkatkan penggunaan 

pestisida. 

Tercakup dalam 

Dokumen Lingkungan 

 

Jika diperlukan 

tambahan dokumen 

pendukung akan 

disiapkan. 

OP 4.10 

Masyarkat 

Hukum Adat 

Kelayakan untuk 

Masyarakat Hukum Adat. 

Masyarakat Hukum Adat 

tercakup pada saat 

pelaksanaan identifikasi 

penapisan keberadaan 

Mayarakat Hukum Adat 

sesuai karakteristik dalam 

kebijakan OP 4.01 (yang 

tidak memerlukan 

pengakuan hukum) 

Masyarakat Hukum Adat dicakup 

oleh undang-undang pembebasan 

lahan dan pemukiman kembali 

setelah mereka diakui secara sah 

Berbeda cara untuk 

mengidentifikasi Masyarakat 

Hukum Adat 

IPPF menjelaskan 

karakteristik 

pengidentifikasi untuk 

MAH berikut OP 4.10. 

Alat skrining / daftar 

periksa untuk 

mengidentifikasi IP 

juga disediakan 

 Masyarakat Hukum Adat Tanah dari Masyarakat 

Hukum Adat ditangani oleh 

OP 4.12 dan OP 4.10. Jika 

tanah Mayarakat Hukum 

Adat harus diambil, 

memerlukan dukungan 

masyarakat luas dan tidak 

Tanah Masyarakat Hukum Adat 

diperlakukan dengan cara yang 

sama seperti yang lain, jika hak atas 

tanah diakui oleh pemerintah 

daerah yang bersangkutan 

Kebijakan Bank Dunia 

membutuhkan keterlibatan 

khusus dan dukungan 

masyarakat luas oleh 

Masyarakat Hukum Adat. 

IPPF & LARPF 

diterapkan pada 

subproyek yang 

melibatkan 

pembebasan lahan 

dan / atau pemukiman 

kembali, terlepas dari 
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Prinsip L&S Lingkup/Topik Kebijakan Bank Dunia Peraturan Pemerintah 

Indonesia 

Identifikasi Kesenjangan Disampaikan 

Dalam ESMF 

dikenakan biaya, 

didahulukan, dan 

diinformasikan. 

siapa pemilik 

lahannya. Konsultasi 

sebagaimana 

ditentukan dalam 

LARPF dan LARAP 

harus sesuai dengan 

IPPF (konsultasi gratis, 

didahulukan dan 

diinformasikan, 

dukungan masyarakat 

luas), yang secara 

khusus disesuaikan 

dengan konteks lokal 

dan karakteristik 

orang-orang yang 

terkena dampak (lihat 

lampiran 6). 

Rencana MAH juga 

disiapkan untuk 

memenuhi 

persyaratan OP 4.10 

OP 4.11 Sumber 

Kebudayaan Fisik 

Rencana Pengelolaan 

Sumber Kebudayaan 

Fisik 

 

OP 4.11 - Paragraf 17. 

(Untuk proyek di mana 

rencana pengelolaan 

sumber kebudayan fisik 

memasukkan ketentuan 

untuk melindungi sumber 

kebudayaan fisik, misi 

pengawasan mencakup 

UU No. 5/1992 tentang Properti 

Budaya (Benda Cagar Budaya) akan 

diterapkan. Ini mendefinisikan 

properti budaya "nilai penting untuk 

sejarah, sains, dan budaya", sebagai 

"objek buatan manusia atau 

kelompok benda"; bergerak atau 

tidak bergerak; berusia setidaknya 

Tidak ada kesenjangan yang 

teridentifikasi 
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Prinsip L&S Lingkup/Topik Kebijakan Bank Dunia Peraturan Pemerintah 

Indonesia 

Identifikasi Kesenjangan Disampaikan 

Dalam ESMF 

keahlian yang relevan untuk 

meninjau pelaksanaan 

ketentuan tersebut.) 

lima puluh tahun atau benda alami 

dengan nilai sejarah tinggi. 

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2010 tentang Cagar Budaya, 

khususnya mengatur pedoman 

observasi dan pengumpulan data 

tentang cagar budaya yang mungkin 

terpengaruh oleh kegiatan proyek. 

OP 4.12 

Pemukiman 

kembali Secara 

Paksa 

Dampak langsung Meliputi penyediaan 

manfaat untuk mengatasi 

dampak langsung terhadap 

sosial dan ekonomi yang 

disebabkan oleh hilangnya 

tanah, aset dan 

pendapatan. 

Berkaitan dengan kompensasi atas 

hilangnya tanah dan aset serta 

kerugian lainnya yang dapat 

dipertanggungjawabkan disebabkan 

oleh pengambilalihan lahan untuk 

sebuah proyek. Setelah kompensasi 

yang adil diberikan, pertimbangan 

lebih lanjut dan mitigasi dampak 

tidak diuraikan. 

Mitigasi dampak tidak diuraikan 

dalam peraturan Pemerintah 

Indonesia 

Tercakup dalam 

metode evaluasi 

sebagaimana 

ditentukan dalam 

Standar MAPPI 

 Dampak tidak langsung Menyatakan bahwa dampak 

tidak langsung terhadap 

sosial dan ekonomi yang 

disebabkan oleh proyek 

harus ditangani di bawah 

OP 4.01 

Tidak tercakup, namun dampak 

tidak langsung diatur dalam UU No. 

23 tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (AMDAL / ESIA) 

Dampak tidak langsung tidak 

tercakup dalam undang-undang 

pembebasan lahan. 

Ini akan dibahas dalam 

dokumen lingkungan 

 Aktivitas terkait Meliputi dampak yang 

diakibatkan oleh kegiatan 

lainnya adalah jika (i) secara 

Tidak Tercakup Aktivitas terkait tidak tercakup Hal ini dibahas dalam 

LARPF dan akan 

dipertimbangkan 
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Prinsip L&S Lingkup/Topik Kebijakan Bank Dunia Peraturan Pemerintah 

Indonesia 

Identifikasi Kesenjangan Disampaikan 

Dalam ESMF 

langsung dan signifikan 

terkait dengan proyek yang 

diusulkan; (ii) perlu untuk 

mencapai tujuannya; dan 

(iii) dilaksanakan atau 

direncanakan untuk 

dilaksanakan seadanya 

dengan proyek tersebut 

dalam proses LARAP 

untuk setiap 

subproyek. 

 Komunitas Penyewa Dampak pada komunitas 

penyewa perlu 

dipertimbangkan, dan perlu 

dikonsultasikan 

Tidak tercakup karena pilihan 

pemukiman kembali / pemukiman 

kembali tidak cukup diuraikan. 

Komunitas penyewa tidak 

secara eksplisit dicakup dalam 

peraturan Pemerintah 

Indonesia. 

Ini akan dibahas dalam 

LARAP untuk setiap 

subproyek 

 Kelompok Rentan. Memberi perhatian khusus 

terhadap kebutuhan 

kelompok rentan di antara 

orang-orang yang 

kehilangan tempat tinggal, 

terutama yang berada di 

bawah garis kemiskinan, 

orang-orang yang tidak 

memiliki tanah, orang tua, 

perempuan dan anak-anak, 

penduduk asli, etnis 

minoritas, atau orang-orang 

terlantar lainnya yang 

mungkin tidak dilindungi 

melalui undang-undang 

kompensasi lahan nasional . 

Warga yang Terkena Dampak 

Proyek (WTP) tidak dibedakan oleh 

kerentanan atau jenis kelamin. 

Tidak ada pemisahan spesifik 

dengan kerentanan maupun 

jenis kelamin. 

LARAP akan mencakup 

informasi tentang 

kelompok rentan 

(wanita, sangat miskin, 

tidak aktif, dll.), 

Terutama selama 

survei sensus. 
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Prinsip L&S Lingkup/Topik Kebijakan Bank Dunia Peraturan Pemerintah 

Indonesia 

Identifikasi Kesenjangan Disampaikan 

Dalam ESMF 

 Instrumen Perencanaan 

Pemukiman kembali. 

Instrumen perencanaan 

yang berbeda harus 

disiapkan untuk mencapai 

tujuan dari kebijakan 

(rencana pemukiman 

kembali, kerangka kerja 

kebijakan pemukiman 

kembali atau kerangka kerja 

proses) dan harus 

mencakup semua aspek 

pemukiman kembali yang 

diusulkan. 

Rencana pembebasan lahan 

berdasarkan studi kelayakan, 

kesesuaian proyek dengan rencana 

tata ruang 

Instrumen rencana yang tidak 

lengkap 

Persyaratan untuk 

menyiapkan LARAP 

saat subproyek 

melibatkan 

pengambilalihan lahan 

dan pemukiman 

kembali secara paksa 

 Masyarakat yang berhak 

namun tidak memiliki 

hak legalitas. 

Bagi mereka yang tidak 

memiliki hak legal atas 

tanah atau klaim atas tanah 

tersebut yang dapat dikenali 

berdasarkan undang-

undang negara, berikan 

bantuan pemukiman 

kembali sebagai kompensasi 

atas tanah untuk membantu 

memperbaiki atau 

setidaknya memulihkan 

penghidupan mereka. 

Mencakup penghuni liar dan 

perambah 

Tidak mencakup penghuni liar 

(kecuali dengan itikad baik atas 

tanah publik), perambah dan 

penyewa di lahan pribadi. 

Yang tidak memiliki tanah dan 

buruh diperkirakan tidak diberi 

kompensasi dan diberi rehabilitasi; 

Adalah tanggung jawab pemilik 

lahan untuk meberikan kompensasi. 

Tidak ada hak legal formal LARPF menetapkan 

bahwa kriteria 

kompensasi penilai 

berlisensi meliputi 

antara lain bantuan, 

penghidupan, dan 

untuk masyarakat 

tanpa hak hukum 

 Tanah untuk tanah. 

(Pemukiman Kembali) 

Preferensi diberikan pada 

lahan berdasarkan strategi 

pemukiman kembali untuk 

Tidak ada alokasi waktu dan 

prosedur yang jelas untuk 

Tidak disebutkan prosedur rinci 

dalam peraturan pemerintah 

Indonesia 

Bentuk kompensasi 

yang disepakati oleh 

WTP dengan instansi 
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Prinsip L&S Lingkup/Topik Kebijakan Bank Dunia Peraturan Pemerintah 

Indonesia 

Identifikasi Kesenjangan Disampaikan 

Dalam ESMF 

memindahkan orang-orang 

yang kehilangan mata 

pencaharian berbasis lahan. 

menerapkan skema pemukiman 

kembali terkait dengan ini 

yang membutuhkan 

tanah sebagaimana 

disebutkan dalam 

Lampiran 5 butir H. 

 Pemulihan Mata 

Pencaharian 

Kerangka kerja rencana 

pemukiman kembali atau 

kebijakan pemukiman 

kembali juga mencakup 

langkah-langkah untuk 

memastikan bahwa orang-

orang yang dipindahkan 

adalah: 

(i) Menawarkan bantuan 

setelah perpindahan, untuk 

masa transisi, berdasarkan 

perkiraan waktu yang 

mungkin diperlukan untuk 

memulihkan penghidupan 

dan standar kehidupan 

mereka, dukungan 

semacam itu dapat berupa 

pekerjaan jangka pendek, 

dukungan nafkah hidup, 

pemeliharaan gaji atau 

pengaturan serupa; dan 

(ii) Memberikan bantuan 

pembangunan selain 

kompensasi yang dijabarkan 

pada paragraf 6 (a) (iii), 

Setelah kompensasi yang adil 

diberikan pertimbangan lebih lanjut 

dan pengelolaan dampak tidak 

diuraikan. 

Pengelolaan dampak tidak 

diuraikan dalam peraturan 

pemerintah Indonesia 

LARPF termasuk 

bantuan terhadap 

pemukiman kembali 

dan mata pemulihan 

mata pencaharian 
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Prinsip L&S Lingkup/Topik Kebijakan Bank Dunia Peraturan Pemerintah 

Indonesia 

Identifikasi Kesenjangan Disampaikan 

Dalam ESMF 

seperti persiapan lahan, 

fasilitas pinjaman, pelatihan, 

atau kesempatan kerja. 

 Biaya Pemukiman 

kembali 

Seluruh biaya untuk 

kegiatan pemukiman 

kembali yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan 

proyek termasuk ke dalam 

total biaya proyek. 

Rencana anggaran merupakan 

bagian dari rencana pembebasan 

lahan namun cenderung tidak 

mempertimbangkan biaya 

pemukiman kembali. 

Biaya pemukiman kembali tidak 

dijelaskan dengan baik dalam 

peraturan pemerintah 

LARPF dan LARAP 

mewajibkan 

dianggarkannya biaya 

untuk pembebasan 

lahan dan pemukiman 

kembali  

 Prosedur Konsultasi dan 

Keluhan 

WTP/PAPs harus diajak 

berkonsultasi dengan baik 

dan harus memiliki 

kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam 

perencanaan dan 

pelaksanaan program 

pemukiman kembali (2.b) 

Mekanisme pengaduan 

harus mempertimbangkan 

ketersediaan sumber daya 

hukum dan mekanisme 

penyelesaian sengketa 

masyarakat dan tradisional  

Konsultasi kepada warga yang 

Terkena Dampak Proyek perlu 

mendapatkan izin untuk lokasi 

proyek yang diusulkan. Tidak ada 

konsultasi sebelumnya, sebelum 

negosiasi mengenai pilihan 

kompensasi. Mekanisme ganti rugi 

dengan jelas digambarkan dan di 

dalam pengadilan akan mengikuti 

prosedur pengadilan. Memahami 

keterbatasan dan kelebihan beban 

sistem pengadilan, efektivitas 

pelaksanaannya tetap 

dipertanyakan 

Tidak ada konsultasi sebelumnya 

atau konsultasi publik sebelum 

negosiasi mengenai opsi 

kompensasi 

LARPF dan LARAP 

membutuhkan 

konsultasi dan 

implementasi 

Mekanisme 

Penanganan Keluhan. 

Secara keseluruhan, 

proyek ini memiliki 

Mekanisme 

Penanganan Keluhan 

sebagai kelanjutan dari 

sistem Mekanisme 

Penanganan Keluhan 

yang berfungsi dengan 

baik dari SIMURP. 

 Pemantauan Hasil Persyaratan untuk 

melakukan pemantauan dan 

evaluasi yang memadai 

terhadap semua kegiatan 

yang ditetapkan dalam 

Pemantauan dan evaluasi 

mencakup pekerjaan, kepemilikan, 

pemanfaatan dan manfaat hasil 

pembebasan lahan tanpa 

penjelasan kapan, bagaimana dan 

Tidak jelas kapan, bagaimana 

dan apa, ukuran koreksi bisa 

ditegakkan 

LARAP menentukan 

persyaratan 

pemantauan kegiatan 

pembebasan lahan 

dan pemukiman 
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Prinsip L&S Lingkup/Topik Kebijakan Bank Dunia Peraturan Pemerintah 

Indonesia 

Identifikasi Kesenjangan Disampaikan 

Dalam ESMF 

rencana pemukiman 

kembali  

Menilai apakah tujuan dari 

instrumen pemukiman 

kembali telah tercapai, 

setelah menyelesaikan 

proyek, dengan 

mempertimbangkan kondisi 

dasar dan hasil pemantauan 

kegiatan pemukiman 

kembali  

langkah koreksi apa yang bisa 

dilakukan. 

kembali. Secara 

keseluruhan, proyek 

ini diperlukan untuk 

memantau dan 

melaporkan persiapan 

dan pelaksanaan 

LARAP (dan ESMP dan 

MAH) 

OP 4.37 

Keamanan 

Bendungan 

Desain dan Pengawasan 

Keamanan Bendungan 

Kebijakan mengharuskan 

bendungan dirancang dan 

pembangunannya diawasi 

oleh profesional yang 

berpengalaman dan 

kompeten. Hal ini juga 

mensyaratkan bahwa 

peminjam mengadopsi dan 

menerapkan langkah-

langkah keselamatan 

bendungan tertentu untuk 

disain, tender-tender, 

konstruksi, operasi, dan 

pemeliharaan bendungan 

dan pekerjaan terkait. 

Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 

tentang Keamanan Bendungan. 

Tidak ada Kesenjangan 

teridentifikasi 
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1.5 Alat Penapisan Lingkungan dan Sosial  

Untuk mengetahui tingkat dampak terhadap aspek lingkungan dan sosial, maka 

penapisan dilakukan dengan menggunakan matrik penilaian Risiko. 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 (ESMP) untuk masing-masing sub-proyek. Setiap 

kemungkinan dan konsekuensi akan dinilai berdasarkan kondisi di lapangan. Informasi 

penilaian dijelaskan di tabel di bawah ini. 

Tabel 3. Penjelasan untuk penilaian Kemungkinan dan Konsekuensi 
Nilai Kemungkinan Konsekuensi 

1 Langka: tidak mungkin terjadi selama fase 
konstruksi 

Kecil: tidak atau sedikit merugikan dampak 
lingkungan atau sosial 
Yaitu efek nyata pada ekosistem 

2 Diragukan: 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 Mungkin: kemungkinan terjadi lebih dari 
sekali atau dua kali selama fase konstruksi 

Besar: kerusakan besar pada lingkungan atau 
masyarakat sekitar 
Efek signifikan pada ekosistem, dengan kematian 
terisolasi flora dan fauna yang tidak rentan 

4 Pasti: akan terjadi lebih dari satu kali dalam 
satu minggu 

Bencana: kerusakan atau dampak yang belum 
pernah terjadi sebelumnya yang melibatkan 
lingkungan atau masyarakat sekitarnya 
Efek meluasnya pada ekosistem, dengan kematian 
fauna / flora 

Tingkatan dampak dapat ditentukan dengan sistem skor. Skor 1 sampai 3 masuk ke 

dalam kategori berisiko rendah. Skor 4-8 masuk kedalam kategori sedang. Skor 9-12 masuk ke 

dalam kategori berisiko tinggi. Skor 16 masuk dalam kategori risiko. Kategori berisiko rendah 

menunjukkan tidak ada dampak atau dampak yang sangat rendah atau bisa pulih dengan 

sendirinya dan kategori risiko ekstrim menunjukkan dampaknya sangat tinggi 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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Tabel 4. Matrik Penilaian Risiko 
Kemungkinan Terjadi Tingkat Keparahan Konsekuensi 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 
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BAB 2. PERSYARATAN PENAPISAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL  

2.1 Lingkup Kegiatan  

Pekerjaan yang dilakukan di SIMURP telah dibatasi cakupannya agar tidak 

menyertakan pekerjaan apapun yang memiliki dampak lingkungan atau sosial yang besar. 

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 setempat, kecil dan / atau menengah dan dapat pulih 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, dimana dampaknya spesifik terhadap lokasi; 

sedikit dampak yang tidak dapat diubah; dan di dalam kebanyakan kasus, tindakan pengelolaan 

dapat dirancang dengan mudah daripada proyek Kategori A. Jika, secara rinci persiapan dan 

penapisan daerah irigasi pada SIMURP secara tak terduga teridentifikasi dampak negatif atau 

berpotensi tidak dapat dipulihkan, yang terkait dengan perlindungan lingkungan atau sosial, 

maka daerah irigasi tersebut akan dilakukan pengkajian dan diskusi lebih lanjut untuk 

persetujuan Bank Dunia. 

Tabel 5. Sub-Proyek Untuk Tiap Komponen 
Komponen proyek Kegiatan Lokasi 

Komponen A: 
Rehabilitasi 
Mendesak dan 
Perbaikan 
Infrastruktur 

- Melakukan survei tanah, topografi, 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. 
- Tinjau peraturan dan regulasi yang ada terkait dengan 

modernisasi 
- Memperkuat Komisi Irigasi. 
- Membangun dan memberdayakan asosiasi pengguna air 

(P3A) 
- Mengembangkan dan memperbaiki aturan dan peraturan 

untuk mendukung program irigasi partisipatif. 
- Meningkatkan kompetensi masyarakat terkait dengan 

modernisasi. 
- Meninjau peraturan dan regulasi yang ada terkait dengan 

modernisasi 
- Memperkuat Komisi Irigasi. 
- Membangun dan memberdayakan asosiasi pengguna air 

(P3A) 
- Mengembangkan dan memperbaiki aturan dan peraturan 

untuk mendukung program irigasi partisipatif. 

- DI Kedung Puteri, 
DI Pamukkulu, DI 
Jurang Batu, dan 
DI Talang 
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Komponen proyek Kegiatan Lokasi 

- Meningkatkan kompetensi masyarakat terkait dengan 
modernisasi. 

Komponen B: 
Modernisasi 
Infrastruktur 
Strategis  
 

- Mendiagnosis dan mengkaji ulang skema yang ada 
- Melakukan survei tanah, topografi, 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. 
- Tinjau peraturan dan regulasi yang ada terkait dengan 

modernisasi 
- Memperkuat Komisi Irigasi. 
- Membangun dan memberdayakan asosiasi pengguna air 

(P3A) 
- Mengembangkan dan memperbaiki aturan dan peraturan 

untuk mendukung program irigasi partisipatif. 
- Meningkatkan kompetensi masyarakat terkait dengan 

modernisasi. 
- Tinjau peraturan dan regulasi yang ada terkait dengan 

modernisasi 
- Memperkuat Komisi Irigasi. 
- Membangun dan memberdayakan asosiasi pengguna air 

(P3A) 
- Mengembangkan dan memperbaiki aturan dan peraturan 

untuk mendukung program irigasi partisipatif. 
- Meningkatkan kompetensi masyarakat terkait dengan 

modernisasi. 

- DI Jatiluhur 

Komponen C: 
Manajemen Proyek 
dan Bantuan Teknis 
untuk Implementasi 

- Manajemen Proyek yang terdiri dari: (a) NPMU, Manajemen 
Proyek - Bantuan Teknis (PMTA); (b) Bappenas, Monitoring 
dan Evaluasi Dampak (IMEU); dan (c) Pemberian Dukungan 
untuk PMU dan NPIU. 

- Bantuan Teknis yang terdiri dari Bantuan Teknis sebagai 
berikut: (a) TA DED dan Pengawasan Konstruksi untuk 
komponen A dan B untuk Irigasi dan Dataran Rendah NPIU; 
(b) Pengelolaan Modernisasi TA untuk Komponen C untuk 
Operasi dan Pemeliharaan NPIU; (c) Modernisasi dan 
Pelatihan Lembaga TA untuk Pemberdayaan Komponen D 
ke NPIU Bina Penataan SDA; (D) Konsultan TA untuk PIU di 
DGRD (Bangda) untuk dukungan kelembagaan umum dan 
koordinasi untuk semua komponen. 

- DI Kedung Putri, DI 
Pamukkulu, DI 
Jurang Batu, DI 
Talang, dan DI 
Jatiluhur 
 

2.2 Prosedur/Persyaratan Penapisan Pengamanan  

Penapisan komponen-komponen SIMURP dilakukan untuk memastikan bahwa setiap 

daerah irigasi ditapis dengan benar untuk potensi tingkat dampak lingkungan dan / atau sosial. 

Berdasarkan proses penapisan ini, skema irigasi yang mungkin menunjukkan dampak signifikan 

akan teridentifikasi dan dilanjutkan pada penapisan selanjutnya atau studi terperinci lebih 

lanjut. Penapisan untuk sub-proyek akan mengikuti arahan dari kebijakan Bank Dunia (Lihat 

Tabel 5) dan regulasi pemerintah untuk aspek lingkungan dan sosial. 
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Tabel 6. Kebijakan Bank Dunia Untuk Perlindungan Lingkungan dan Sosial 

Kebijakan 
Pengamanan 

Pekerjaan yang Dibutuhkan 

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 
pelaksanaan dengan mencegah, meminimalkan, mengurangi, atau 
mengkompensasi dampak lingkungan yang merugikan dan meningkatkan 
dampak positif, dan mencakup proses mitigasi dan pengelolaan dampak 
lingkungan yang merugikan sepanjang pelaksanaan proyek. 

Habitat Alam (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 Hukum Adat hadir, atau memiliki 
keterikatan kolektif terhadap wilayah proyek dan untuk melakukan analisis 
luas, kedalaman dan jenis dalam penilaian sosial sebanding dengan sifat dan 
skala dampak potensial proyek yang diajukan pada Masyarakat Hukum 
Adat. Menghindari atau mengurangi dampak yang berpotensi merugikan 
Penduduk Asli / Masyarakat Hukum 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. 

Sumber Daya Budaya Fisik 
(OP / BP 4.11) 

Properti bergerak atau tidak bergerak yang sangat penting bagi warisan 
budaya setiap orang, seperti monumen arsitektur, seni atau sejarah, baik 
religius ataupun 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; 

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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Proses penapisan, penilaian, dan identifikasi dampak potensial dan pengembangan 

langkah-langkah pengelolaan dan instrumen pengamanan harus menjadi bagian dari dokumen 

siklus proyek, perencanaan proyek dan pelaksanaan proyek. Ada dua langkah proses penapisan 

pengamanan yang dilakukan di sub-proyek SIMURP yaitu: 

1. Penapisan terhadap daftar negatif 

2. Penapisan terhadap daftar periksa  

2.2.1 PenapisanTerhadap Daftar negatif 

Daftar negatif dari kegiatan yang tidak diperbolehkan: untuk menghindari dampak 

buruk pada lingkungan dan manusia, usulan sub-proyek yang termasuk ke dalam kegiatan 

berikut adalah secara pasti dikeluarkan dari pendanaan di bawah SIMURP: 

1. Pengerukan skala besar dan pemindahan lumpur (kuantitas di atas 500.000 m3) 

2. Pekerjaan rehabilitasi/perbaikan dalam habitat alami dan kawasan lindung yang ada 

atau yang diusulkan  

3. Pekerjaan rehabilitasi/perbaikan besar yang diharapkan dapat menyebabkan dampak 

lingkungan negatif yang signifikan. 

4. Kemungkinan untuk menciptakan pembebasan lahan yang signifikan dan pemukiman 

kembali secara paksa 

5. Kemungkinan dapat menciptakan dampak buruk pada kelompok etnis atau Masyarakat 

Hukum Adat di dalam desa dan/atau di desa-desa tetangga atau tidak dapat diterima 

oleh kelompok etnis yang tinggal di desa dengan komposisi etnis campuran 

6. Kerugian atau kerusakan pada properti budaya, termasuk situs yang memiliki nilai 

arkeologis (pra-sejarah), paleontologis, sejarah, religius, budaya & unik alami 

7. Membeli atau menggunakan pestisida, insektisida, herbisida, dan bahan kimia lainnya: 

asbes dan investasi lainnya yang merugikan lingkungan. 

8. Konversi atau degradasi habitat alami yang signifikan atau dimana keuntungan konversi 

dan/ atau lingkungan tidak secara jelas melebihi kerugian potensial. 

2.2.2 Penapisan Terhadap Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial 

Bila usulan sub-proyek tidak dikeluarkan dari pembiayaan karena daftar negatif yang 

ditunjukkan di atas, pemohon skema irigasi harus mengidentifikasi permasalahan pengamanan 

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

 Pekerja sipil. Dirjen SDA 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 
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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 subproyek alternatif. Kegiatan pekerjaan sipil skala kecil 

dapat dilanjutkan dengan penerapan praktik rekayasa dan tata rumah terbaik, atau 

kegiatan lain yang diharapkan menghasilkan yang sederhana, dampak lokal lingkungan 

harus menghasilkan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial untuk sub-proyek. 

 Pembebasan lahan. Pembebasan lahan harus dihindari atau diminimalkan semaksimal 

mungkin dengan desain alternatif skema irigasi. 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 5). 

Sebelum berkonsultasi, dokumentasi, review dan persetujuan dari Bank Dunia akan 

diperlukan. 

 Masyarakat Hukum Adat. Tidak ada dampak buruk yang diantispasi pada Masyarakat 

Hukum Adat. Jika sub-proyek akan bekerja di area dimana terdapat Masyarakat Hukum 

Adat, rencana dan langkah-langkah khusus akan dikembangkan sesuai dengan prinsip 

dan prosedur yang dijelaskan dalam Rencana Kerangka Kerja Masyarakat Hukum Adat 

(Lampiran 6) untuk meyakinkan bahwa Komunitas Hukum Adat yang rentan dikeluarkan 

dari pogram pengembangan akan menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai 

dengan budayanya. 

Skema irgasi yang hanya akan memasukan pembebasan lahan namun tidak banyak 

atau mungkin memiliki pengaruh negatif yang kecil pada habitat alami, sumber daya 

kebudayaan fisik, atau menyebabkan dampak kecil sosial dan lingkungan lainnya dan jika 

usulan tersebut akan melibatkan  dan mempengaruhi Masyarakat Hukum Adat dengan cara 

positif diperlukan untuk mengembangkan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, LARAP and/or IPP. Pada 

konteks ini, “minor” 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 "minor" menunjukkan tingkat yang dapat 

sepenuhnya dikurangi dengan praktik rekayasa yang baik. Daftar periksa penapisan 

pengaman dijelaskan pada Lampiran 4. 

Kegiatan pekerjaan yang berkaitan dengan SIMURP sudah diidentifikasi sebagai 

bagian dari inspeksi lokasi dan meninjau survei yang ada (sebagian), studi kelayakan, dll, 

untuk 5 skema irigasi. Untuk tiap skema irigasi, manual pelaksanaan proyek yang terpisah 
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yang menjadi bagian dari rencana pelaksanaan proyek akan disiapkan dengan 

menampilkan deskripsi teknis dan situasi lokasi, dan menjabarkan operasional dan 

keselamatan. Untuk hal ini, Dampak Sosial dan Lingkungan akan di identifikasi untuk 

memungkinkan pengklasifikasian penilaian sesuai dengan Lampiran 4.  

Potensi dampak lingkungan dan sosial akan ditinjau untuk setiap fase berdasarkan 

kegiatan. Ada potensi dampak sosial seperti perubahan kepemilikan tanah karena kegiatan 

pengadaan tanah. Pada tahap konstruksi, dampaknya kemungkinan terkait dengan 

kesehatan masyarakat, transportasi atau gangguan akses, limbah rumah tangga, polusi 

udara, kebisingan, dan limbah konstruksi. Detail potensi dampak dapat ditemukan dalam 

Lampiran 10. Rincian kegiatan dan kemungkinan dampak yang terkait dengan proyek dan 

menentukan persyaratan yang terkait dengan penilaian lingkungan, dan lihat Lampiran 11 

untuk persyaratan data detail dalam menyiapkan dokumen lingkungan. Proses penapisan 

akan menentukan jenis dokumen lingkungan yang diperlukan untuk setiap skema irigasi 

atau setiap komponen. 

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

dilaksanakan pada hutan, suaka margasatwa, dan kawasan lindung. Pekerjaan dan kegiatan 

SIMURP dibatasi pada skema irigasi tanpa dampak besar dari hilir, sehingga tidak 

menimbulkan dampak buruk pada kawasan yang sensitif terhadap lingkungan dan sosial. 

Ini hanya akan mendukung kegiatan dalam skema yang ada, dan memiliki pengaruh 

sementara yang tidak signifikan pada ekosistem perairan. 

A. Penapisan Lingkungan Pada Kegiatan SIMURP 

Penapisan skema irigasi juga akan menentukan tingkat penilaian lingkungan yang 

perlu untuk dilakukan. Ada tiga jenis penilaian nasional lingkungan dan langkah-langkah 

pengelolaan lingkungan, dalam hal proses pengambilan keputusan untuk persetujuan dalam 

melaksanakan rencana bisnis dan / atau kegiatan: 

 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); 

 Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan - UKL-UPL; dan 

 Pernyataan Jaminan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 

(SPPL). Dokumen SPPL akan diperkuat dalam ESMF dengan menggunakan ESMP 

untuk pekerjaan rehabilitasi yang diambil dari contoh ECA regional dari Grup Bank 

Dunia (www.worldbank.org/safeguards/ESMP/ECA). 

Ilustrasi proses penapisan lingkungan berdasarkan standar nasional ditunjukkan pada 

Gambar 1. Hal ini menunjukkan bahwa jika jenis subproyek dimasukkan dalam daftar jenis yang 
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memerlukan AMDAL sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 1a, Pemrakarsa harus membuat 

Dokumen AMDAL. Namun jika tidak maka penapisan berikutnya didasarkan pada Peraturan PU 

No. 10 Tahun 2008 tentang jenis rencana usaha / kegiatan yang membutuhkan UKL-UPL. Jika 

jenis subproyek tidak termasuk dalam daftar persyaratan AMDAL atau UKL-UPL, maka 

pemrakarsa harus menyiapkan SPPL dan memproses izin lingkungan. Semua persyaratan 

lingkungan harus sudah siap sebelum pelaksanaan proyek. SIMURP harus mengalokasikan 

cukup waktu untuk memproses dokumen dan izin lingkungan. 

 

Gambar 1. Proses Penapisan di SIMURP 

Penilaian dampak tambahan mungkin diperlukan tergantung pada lingkup kegiatan 

masing-masing subproyek untuk masalah sosial. Lebih spesifik lagi, penilaian dampak 

tambahan akan diperlukan bila lingkup kegiatan mencakup kegiatan pembebasan lahan dan / 
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atau pemukiman kembali dan jika terdapat Masyarakat Hukum Adat di dalam area sub-proyek 

tersebut. 

Penting untuk menentukan tingkat penilaian lingkungan yang dibutuhkan sebagai 

bagian dari SIMURP untuk mengidentifikasi dampak lingkungan dan sosial berdasarkan 

kegiatan yang akan dilakukan. 

Selain itu, rehabilitasi daerah irigasi akan mendukung lahan irigasi pertanian dimana 

penggunaan pestisida biasa digunakan, meskipun Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia 

mempromosikan pelaksanaan Pengeloaan Hama Terpadu (PHT) dan praktik penanganan 

pestisida secara tepat. Pengeloaan Hama Terpadu (PHT) akan diselesaikan oleh pemangku 

kepentingan terkait dan lembaga pemerintahan (bidang pertanian) sesuai dengan tugas dab 

fungsi masing-masing pemangku kepentingan yang terkait. Pengeloaan Hama Terpadu (PHT) 

disediakan di Lampiran 9. Tidak ada pekerjaan rehabilitasi atau revitalisasi untuk bendungan di 

SIMURP. Namun, jika ada kebutuhan untuk melakukan penilaian keamanan bendungan, 

SIMURP akan merujuk ke laporan DOISP dan/atau Direkotorat OP, Dirjen SDA. Penilaian 

keamanan bendungan untuk DI Jatiluhur telah disiapkan dibawah proyek DOIS dan sudah 

dikirimkan ke Bank Dunia. 

B. Penapisan Sosial Kegiatan SIMURP 

Sebagian besar skema irigasi dan kegiatan berbasis masyarakat tidak memerlukan 

akuisisi lahan atau mengakibatkan pemukiman kembali secara paksa. Karena sub-proyek 

dikaitkan dengan peningkatan dan perbaikan kecil dan rehabilitasi fasilitas yang ada tidak akan 

ada perubahan signifikan dalam pola penggunaan lahan yang ada. Namun, Kerangka Kebijakan 

Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARPF) dipersiapkan untuk memberikan 

fleksibilitas 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 Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP) 

dalam kasus dimana diperlukan pembebasan lahan dan pemukiman kembali untuk sub-proyek 

(lihat Lampiran 5 untuk pedoman). Jika dampak pembebasan lahan mempengaruhi kurang dari 

200 orang dan kurang dari 10% dari jumlah aset produktif rumah tangga yang terkena dampak, 

pemohon diminta untuk menyiapkan dokumen LARAP singkat. Jika dampak pembebasan lahan 

akan mempengaruhi lebih dari 200 orang dan lebih dari 10% aset produktif rumah tangga dan 

/ atau melibatkan relokasi fisik maka pemrakarsa harus menyiapkan dokumen LARAP lengkap 

(penuh). 
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Dari penapisan awal berdasarkan peta yang tersedia, data dari Kementerian Sosial dan 

Bank Dunia mengenai lokasi Masyarakat Hukum Adat, tampak bahwa tidak ada Masyarakat 

Hukum Adat yang tinggal di sekitar 5 daerah irigasi yang didukung oleh SIMURP. Oleh karena 

itu, Kerangka Kerja Masyarakat Hukum Adat (IPPF) disiapkan untuk tujuan ini dan disampaikan 

dalam dokumen terpisah sebagai bagian yang dilampirkan dari ESMF ini, sebagai pedoman 

dalam menyiapkan Rencana Masyarakat Hukum Adat untuk kegiatan di mana dampak pada 

masyarakat hukum adat diidentifikasi dalam proses penapisan. Daftar distribusi masyarakat 

hukum adat di sekitar 5 daerah irigasi ditunjukkan pada Lampiran 16. 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 penyelesaian 

masalah sosial pe rkasus dan/atau per kelompok. 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 desain. 

Meskipun penilaian menyeluruh telah 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 terhadap daerah tersebut menunjukkan bahwa risiko ini juga dianggap rendah. 

Selain itu, dalam kasus di mana sub-proyek melibatkan kegiatan yang dapat 

mempengaruhi sumber daya budaya fisik, walaupun sangat tidak mungkin, Protokol Penemuan 

benda-benda bersejarah akan diterapkan (lihat Lampiran 8 untuk pedoman). 

2.3 Hasil Penapisan Pengamanan Aktivitas Tahun Pertama  

Penilaian untuk penapisan pengamanan didasarkan pada informasi yang mengukur 

tingkat pekerjaan. Penapisan pengaman lingkungan dan sosial telah dilakukan untuk semua 5 

skema irigasi untuk kegiatan tahun pertama. Aktivitas terperinci seperti yang disebutkan pada 

Tabel 5 akan memiliki dampak risiko rendah untuk: 

1. Polusi udara terkait penggunaan dengan peralatan mesin dan kendaraan; 

2. Menghasilkan sampah konstruksi dan domestik terkait dengan aktivitas konstruksi; 
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3. Mengurangi sumber daya alam terkait dengan bahan bakar untuk kendaraan dan 

peralatan mesin, penggunaan material untuk konstruksi seperti semen dan gabion; 

4. Polusi suara berhubungan langsung dengan aktivitas alat berat; 

5. Getaran berhubungan langsung dengan aktivitas alat berat; 

6. Polusi tanah dan air yang terkait dengan tumpahan dari peralatan mekanik, 

terutama jika bekerja berdekatan dengan badan air 

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

kegiatan konstruksi; 

8. Tidak ada pembebasan lahan; dan, 

9. Tidak berdampak pada Masyarakat Hukum Adat 

Dapat ditentukan bahwa dampak langsung dan tidak langsung sosial dan lingkungan 

baik di hulu maupun hilir yang berkaitan dengan kegiatan adalah minimal. Langkah-langkah rinci 

mitigasi untuk setiap skema irigasi akan diuraikan dalam penilaian spesifik lokasi untuk setiap 

skema irigasi dengan contoh langkah-langkah mitigasi umum seperti yang dijelaskan dalam 

Lampiran 10. Penapisan yang tersisa akan dilakukan pada saat finalisasi perancangan detail 

teknik. Dampak rinci, langkah mitigasi, dan rencana pemantauan dijelaskan secara rinci sebagai 

ESMP dan disertakan sebagai bagian dari ESMP (lihat Lampiran 19) 

Untuk tahun pertama pekerjaan (tahun 2019-20) ada 5 skema irigasi yang akan 

menjalani pekerjaan revitalisasi dan rehabilitasi. Skema irigasi awal ditapis berdasarkan proses 

penapisan dan penilaian risiko yang diuraikan di atas. Isu-isu lingkungan dan sosial utama untuk 

skema irigasi adalah: 

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

Skema Irigasi Kedung Putri berada di bawah B/BWS Serayu Opak. Studi spesifik lokasi 

terhadap lingkungan menunjukkan bahwa Skema Irigasi Kedung Putri memiliki 

masalah dalam kaitannya dengan sanitasi. Saluran irigasi digunakan untuk 

membuang air limbah domestik. Selama pemindahan sedimen, diperkirakan bisa 

menimbulkan masalah dengan masyarakat setempat yang tinggal di sekitar saluran 

irigasi. Jumlah sedimen yang dipindahkan sedikit dan bahan pengerukan berupa 

lumpur dari saluran yang sudah ada, masyarakat setempat menggunakan bahan 

tersebut untuk berkebun dan bertani. Potensi masalahnya adalah debu, bau, 

kebisingan, dan akses jalan yang terganggu. Karena itu, selama kegiatan tersebut, 

diusulkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan kegiatan 

mitigasi untuk mengurangi potensi dampak negatif. Lokasi Skema Irigasi Kedung 
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Putri melewati daerah perkotaan. Oleh karena itu, isu sosial yang mungkin timbul 

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

jalan akan terganggu sementara, sehingga berpotensi mengakibatkan keluhan 

masyarakat. Untuk mengantisipasi hal ini, sosialisasi dan keterbukaan informasi 

mengenai proyek harus disampaikan sebelum konstruksi dimulai. 

2. Skema Irigasi Jurang Batu terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. Skema Irigasi Jurang Batu berada di bawah B/BWS Nusa Tenggara I.  

Skema 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. Skema Irigasi Jurang Batu, 

embung yang dibuat untuk irigasi digunakan oleh masyarakat untuk keperluan air 

bersih domestik dan untuk budidaya perikanan (keramba ikan). Karena itu, 

masyarakat meminta agar air di embung tidak berkurang. Jika air digunakan untuk 

pengairan, maka akan mengurangi volume air yang tersedia di embung. Masyarakat 

khawatir hal itu akan mengurangi produktivitas perikanan mereka. Kegiatan SIMURP 

berpotensi dapat meningkatkan keresahan masyarakat, oleh karena itu diperlukan 

sosialisasi intensif untuk mendapatkan kesepahaman tentang kebutuhan 

masyarakat dan memerlukan pendekatan tertentu dalam perencanaan 

perancangan berdasarkan masukan ini. Kegiatan mitigasi ini adalah untuk 

mendapatkan suatu pemahaman dan manfaat bagi kedua belah pihak. 

3. Skema Irigasi Talang berada di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Skema Irigasi 

Talang berada di bawah B/BWS Brantas. Tidak ada masalah sanitasi yang signifikan 

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

untuk melakukan sosialisasi dengan masyarakat, karena konstruksi tersebut 

berpotensi menimbulkan kebisingan dan debu dari mobilisasi bahan dan peralatan. 

Tidak ada masalah sosial yang signifikan yang ditemukan di lokasi, bagaimanapun, 

kegiatan konstruksi berpotensi menimbulkan dampak negatif pada bagian 

masyarakat. Masalah sosial yang mungkin timbul adalah reaksi terhadap bau dari 

bahan keruk, keamanan masyarakat, akses jalan terganggu sementara, semua 

dampak berpotensi menghasilkan keluhan masyarakat jika tindakan mitigasi tidak 

dilaksanakan dengan benar. Jumlah sedimen yang dipindahkan sedikit dan bahan 

pengerukan berupa lumpur dari saluran yang sudah ada, masyarakat setempat 
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menggunakan bahan tersebut untuk berkebun dan bertani. Untuk mengantisipasi 

hal ini, sosialisasi dan keterbukaan informasi mengenai proyek harus disampaikan 

sebelum konstruksi dimulai. 

4. Skema Irigasi Pamukkulu berada di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. 

Skema Irigisasi Pamukkulu berada di bawah B/BWS Pompengan Jeneberang. Ada 

daerah dalam skema irigasi dengan lereng curam. Di lokasi ini, konstruksi desain 

teknik untuk melindungi rumah masyarakat akan dibutuhkan. Saluran irigasi juga 

digunakan untuk pemandian hewan (ternak dan ternak), oleh karena itu selama 

perancangan, lokasi alternatif untuk mandi hewan perlu dipertimbangkan. Tidak ada 

masalah signifikan pada sanitasi. Sebuah akuaduk diperlukan dalam Skema Irigasi 

Pamukkulu untuk menghubungkan kanal PB.19 ke kanal Jenemarung, yang akan 

membutuhkan lahan tambahan sekitar 1.500 m2. Survei awal sudah diidentifikasi 

bahwa lahan tersebut dimiliki oleh 2 orang. Negosiasi akan dilakukan langsung 

dengan pemilik lahan saat pekerjaan konstruksi akan dimulai. Selama konsultasi 

awal, pemilik lahan tidak keberatan untuk menjual lahan untuk proyek karena bukan 

merupakan lahan produktif. Jika negosiasi gagal, perubahan jalur akuaduk masih 

memungkinkan sehingga tidak ada paksaan kepada pemilik lahan untuk menjual 

lahannya. Tiada ada LARAP seperti persyaratan untuk pemukiman kembali secara 

paksa dibutuhkan, prosesnya akan berdasarkan kerelaan dengan pendekatan 

willing-seller willing-buyer. Sebuah rencana sederhana dari akuisisi lahan akan 

disiapkan dan diserahkan ke Bank Dunia sebelum ekesekusi untuk meyakinkan 

bahwa proses dapat diterima. 

5. Skema Irigasi Jatiluhur di bawah Komponen B. Skema irigasi Jatiluhur terletak di 

Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Skema irigasi Jatiluhur berada di bawah 

B/BWS Citarum. Modernisasi Infrastruktur Strategis akan melakukan proyek 

percontohan dalam 2 skema irigasi: Skema Irigasi Macan di Bagian Binong dan 

Skema Irigasi Pamanukan di Bagian Patroli DI Jatiluhur. Penilaian penapisan awal 

untuk Skema Irigasi Jatiluhur telah dilakukan dengan penapisan lengkap yang harus 

dilakukan pada saat penyelesaian Detail Engineering Design (DED). Penilaian 

didasarkan pada informasi yang mengukur tingkat pekerjaan. Konstruksi yang akan 

dilakukan untuk tahun pertama adalah: lapisan, pengerukan, dan rehabilitasi kanal 

irigasi. Berdasarkan disain, tidak ada persyaratan untuk mengakuisisi lahan. Dampak 

sosial masih mungkin timbul dari pelaksanaan sub-proyek. Oleh karena itu 
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diperlukan sosialisasi untuk mengurangi dampak negatif. Di kedua lokasi tersebut 

tidak ada dampak pada Masyarakat Hukum Adat. 

Hasil penapisan juga menyediakan informasi rinci tentang risiko sosial dan lingkungan 

yang disajikan pada Tabel.7 dan dokumen pengaman yang dibutuhkan untuk sub-proyek tahun 

pertama pada Tabel.8 
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Tabel 7. Hasil Penilaian Risiko Lingkungan dan Sosial Tahun Pertama 
Sub-proyek Aspek Permasalahan Lingkungan dan Sosial Tingkatan 

Dampak 

DI Kedung Putri 

Mobilisasi peralatan, bahan, 
dan tenaga kerja 

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

Risiko 
sedang 

Polusi kebisingan - dampak dari 
pergerakan kendaraan 

Risiko 
sedang 

Dampak lalu lintas - gangguan lalu lintas 
sementara 

Risiko 
sedang 

Mobilisasi tenaga 
kerja 

Kecemburuan sosial antara pekerja dan 
masyarakat setempat lainnya 

Risiko 
rendah 

Pembongkaran struktur beton Pekerjaan 
pembongkaran 

Polusi udara - Debu berdampak pada 
sistem pernapasan manusia dari 
kehilangan material selama 
pembongkaran 

Risiko 
rendah 

Polusi kebisingan - dampak dari 
pembongkaran 

Risiko 
rendah 

Polusi air - potensi penambahan beban 
sedimen dalam sistem air dari 
pembongkaran 

Risiko 
rendah 

Penempatan 
puing 

Tidak ada dampak tambahan Risiko 
rendah 

Pemindahan/pengerukan 
sedimen 

Aktivitas 
pengerukan 

Polusi kebisingan - dari kegiatan 
pengerukan dan pengangkutan bahan 
pengerukan 

Risiko 
sedang 

Polusi bau - dari bahan pengerukan Risiko 
sedang 

Polusi udara - dari kegiatan pengerukan 
dan pengangkutan bahan pengerukan 

Risiko 
sedang 

Polusi air - dari kegiatan pengerukan Risiko 
rendah 

Rehabilitasi Saluran Pekerjaan Sipil Polusi udara - debu berdampak pada 
sistem pernapasan manusia dari aktivitas 
pekerjaan sipil 

Risiko 
rendah 

Pemasangan pintu irigasi Pekerjaan Sipil Polusi air - dampak dari limpasan bahan 
konstruksi sisa 

Risiko 
rendah 
 

DI Talang 

Mobilisasi peralatan, bahan, 
dan tenaga kerja 

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

Risiko 
rendah 

Polusi Suara - dampak dari pergerakan 
kendaraan 

Risiko 
rendah 

Dampak lalu lintas - gangguan lalu lintas 
sementara 

Risiko 
rendah 

Mobilisasi tenaga 
kerja 

Kecemburuan sosial antara pekerja dan 
anggota masyarakat lokal lainnya 

Risiko 
rendah 

Pembongkaran struktur beton Pekerjaan 
Pembongkaran 

Polusi udara - Debu berdampak pada 
sistem pernapasan manusia dari 
kehilangan material selama 
pembongkaran 

Risiko 
rendah 

Polusi suara - dampak dari 
pembongkaran 

Risiko 
rendah 
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Sub-proyek Aspek Permasalahan Lingkungan dan Sosial Tingkatan 
Dampak 

Polusi air - potensi penambahan beban 
sedimen dalam sistem air dari 
pembongkaran 

Risiko 
rendah 

Penempatan 
puing 

Tidak ada dampak tambahan Risiko 
rendah 

Pemindahan/pengerukan 
sedimen 

Aktivitas 
Pengerukan 

Polusi suara - dari kegiatan pengerukan 
dan pengangkutan bahan pengerukan 

Risiko 
rendah 

Polusi bau - dari bahan pengerukan Risiko 
rendah 

Polusi udara - dari kegiatan pengerukan 
dan pengangkutan bahan pengerukan 

Risiko 
rendah 

Polusi air - dari kegiatan pengerukan Risiko 
rendah 

Rehabilitasi Saluran Pekerjaan Sipil Polusi udara - debu berdampak pada 
sistem pernapasan manusia dari aktivitas 
pekerjaan sipil 

Risiko 
rendah 

Pemasangan pintu irigasi Pekerjaan Sipil Polusi air - dampak dari limpasan bahan 
konstruksi residu 

Risiko 
rendah 

DI Pamukkulu 

Persiapan Lahan Pembersihan 
Lahan 

Kerusuhan publik - informasi yang tidak 
jelas kepada masyarakat 

Risiko 
rendah 

Kecemburuan sosial - antara WTP dan 
non WTP untuk pembebasan lahan 

Risiko 
rendah 

Mobilisasi peralatan, bahan, 
dan tenaga kerja 

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

Risiko 
rendah 

Polusi suara - dampak dari pergerakan 
kendaraan 

Risiko 
rendah 

Dampak lalu lintas - gangguan lalu lintas 
sementara 

Risiko 
rendah 

Mobilisasi tenaga 
kerja 

Kecemburuan sosial antara pekerja dan 
anggota masyarakat lokal lainnya 

Risiko 
rendah 

Pembongkaran struktur beton Pekerjaan 
Pembongkaran 

Polusi udara - Debu berdampak pada 
sistem pernapasan manusia dari 
kehilangan material selama 
pembongkaran 

Risiko 
rendah 

Polusi suara - dampak dari 
pembongkaran 

Risiko 
rendah 

Polusi air - potensi penambahan beban 
sedimen dalam sistem air dari 
pembongkaran 

Risiko 
rendah 

Penempatan 
puing 

Tidak ada dampak tambahan Risiko 
rendah 

Pemindahan/pengerukan 
sedimen 

Aktivitas 
Pengerukan 

Polusi suara - dari kegiatan pengerukan 
dan pengangkutan bahan pengerukan 

Risiko 
rendah 

Polusi bau - dari bahan pengerukan Risiko 
rendah 

Polusi udara - dari kegiatan pengerukan 
dan pengangkutan bahan pengerukan 

Risiko 
rendah 

Polusi air - dari kegiatan pengerukan Risiko 
rendah 

Rehabilitasi Saluran Pekerjaan Sipil Polusi udara - debu berdampak pada 
sistem pernapasan manusia dari aktivitas 
pekerjaan sipil 

Risiko 
rendah 

Pemasangan pintu irigasi Pekerjaan Sipil Polusi air - dampak dari limpasan bahan 
konstruksi residu 

Risiko 
rendah 
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Sub-proyek Aspek Permasalahan Lingkungan dan Sosial Tingkatan 
Dampak 

Pembangunan saluran air Pekerjaan Sipil Polusi suara - dampak dari alat berat Risiko 
rendah 

Polusi udara - dampak debu pada sistem 
pernapasan manusia dari aktivitas 
pekerjaan sipil 

Risiko 
rendah 

Polusi air - dampak dari limpasan bahan 
konstruksi residu 

Risiko 
rendah 

DI Jurang Batu 

Persiapan Desain Pengumpulan 
Data 

Kerusuhan publik - informasi yang tidak 
jelas di masyarakat 

Risiko 
sedang 

Mobilisasi peralatan, bahan, 
dan tenaga kerja 

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

Risiko 
rendah 

Polusi suara - dampak dari pergerakan 
kendaraan 

Risiko 
rendah 

Dampak lalu lintas - gangguan lalu lintas 
sementara 

Risiko 
rendah 

Mobilisasi tenaga 
kerja 

Kecemburuan sosial antara pekerja dan 
anggota masyarakat lokal lainnya 

Risiko 
rendah 

Pembongkaran struktur beton Pekerjaan 
Pembongkaran 

Polusi udara - Debu berdampak pada 
sistem pernapasan manusia dari 
kehilangan material selama 
pembongkaran 

Risiko 
rendah 

Polusi suara - dampak dari 
pembongkaran 

Risiko 
rendah 

Polusi air - potensi penambahan beban 
sedimen dalam sistem air dari 
pembongkaran 

Risiko 
rendah 

Penempatan 
puing 

Tidak ada dampak tambahan Risiko 
rendah 

Pemindahan/pengerukan 
sedimen 

Aktivitas 
Pengerukan 

Polusi suara - dari kegiatan pengerukan 
dan pengangkutan bahan pengerukan 

Risiko 
rendah 

Polusi bau - dari bahan pengerukan Risiko 
rendah 

Polusi udara - dari kegiatan pengerukan 
dan pengangkutan bahan pengerukan 

Risiko 
rendah 

Polusi air - dari kegiatan pengerukan Risiko 
rendah 

Rehabilitasi Saluran Pekerjaan Sipil Polusi udara - debu berdampak pada 
sistem pernapasan manusia dari aktivitas 
pekerjaan sipil 

Risiko 
rendah 

Pemasangan pintu irigasi Pekerjaan Sipil Polusi air - dampak dari limpasan bahan 
konstruksi residu 

Risiko 
rendah 

DI Jatiluhur (SS Pamanukan & SS Macan) 

Mobilisasi peralatan, bahan-
bahan, dan pekerja 

Trasnportasi  Polusi udara – debu berdampak pada 
sistem pernafasan manusia dari 
kehilangan material selama transportasi  

Risiko 
sedang 

  Polusi kebisingan – dampak dari 
pergerakan kendaraan 

Risiko 
sedang 

  Dampak lalu lintas - gangguan lalu lintas 
sementara 

Risiko 
sedang 

 Mobilisasi Pekerja Kecemburuan sosial antara pekerja dan 
anggota masyarakat lokal lainnya 

Risiko 
rendah 

Pembongkaran struktur beton Pekerjaan 
pembongkaran 

Polusi udara - Debu berdampak pada 
sistem pernapasan manusia dari 

Risiko 
rendah 
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Sub-proyek Aspek Permasalahan Lingkungan dan Sosial Tingkatan 
Dampak 

kehilangan material selama 
pembongkaran 

Polusi kebisingan - dampak dari 
pembongkaran 

Risiko 
rendah 

Polusi air - potensi penambahan beban 
sedimen dalam sistem air dari 
pembongkaran 

Risiko 
rendah 

Penempatan 
puing 

Tidak ada dampak tambahan Risiko 
rendah 

Pemindahan/pengerukan 
sedimen 

Aktivitas 
pengerukan 

Polusi kebisingan - dari kegiatan 
pengerukan dan pengangkutan bahan 
pengerukan 

Risiko 
sedang 

Polusi bau - dari bahan pengerukan Risiko 
sedang 

Polusi udara - dari kegiatan pengerukan 
dan pengangkutan bahan pengerukan 

Risiko 
sedang 

Polusi air - dari kegiatan pengerukan Risiko 
rendah 

Rehabilitasi Saluran Pekerjaan Sipil Polusi udara - debu berdampak pada 
sistem pernapasan manusia dari aktivitas 
pekerjaan sipil 

Risiko 
rendah 

Pemasangan pintu irigasi Pekerjaan Sipil Polusi air - dampak dari limpasan bahan 
konstruksi sisa 

Risiko 
rendah 
 

 

Tabel 8. Persyaratan Pengaman untuk Tahun Pertama Sub-proyek SIMURP 

No Nama Daerah Irigasi Dokumen Yang Disyaratkan 

Lingkungan Sosial 

1 DI Kedung Putri SPPL Tidak Ada 

3 DI Talang SPPL Tidak Ada 

4 DI Pamukkulu SPPL SPPL* 

6 DI Jurang Batu SPPL Tidak Ada 

7 DI Jatiluhur AMDAL** dengan ESMP 

untuk bagian spesifik untuk 

direhabilitasi 

Tidak Ada 

* Ada hibah lahan sukarela di Pamukkulu yang tidak membutuhkan LARAP. Rencananya ada dalam ESMP 

** AMDAL seluruh Jatiluhur seluas 240,000 ha yang dipersiapkan untuk proyek WISMP yang sedang berjalan 

Biaya pelaksanaan pengelolaan lingkungan telah terintegrasi dengan biaya konstruksi. 

Namun biaya pemantauan lingkungan akan dianggarkan sesuai dengan aspek lingkungan yang 

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

Biaya untuk mempersiapkan semua persyaratan untuk dokumen penilaian dan penilaian 

lingkungan dan sosial beserta anggaran untuk persiapan akan disertakan dalam anggaran dan 

rencana kerja tahunan. 
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2.4 Konsultasi Publik dan Pengungkapan Informasi 

2.4.1 Konsultasi Publik dan Pengungkapan untuk Kegiatan Tahun Pertama 

Konsultasi Publik di lima daerah irigasi dari investasi kegiatan tahun pertama telah 

dilakukan bersama dengan konsultasi publik draf ESMF. Draf ESMF dipresentasikan kepada 

pemangku kepentingan tingkat nasional sebagai perwakilan dari regional dimana kegiatan akan 

dilaksanakan. Pertemuan konsultasi publik dilaksanakan di tiap kabupaten dari area irigasi. 

Tabel 9 menyediakan hasil dari pertemuan konsultasi publik dari tiap daerah irigasi. 

Sebelum konsultasi publik, draf ESMF diungkapkan dalam Bahasa Indonesia di Kementerian 

PUPR, Dirjen SDA (http://sda.pu.go.id) pada 25 Oktober 2018. Sementara ESMP diungkapkan di 

situs web Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (http://sda.pu.go.id) pada 16 Maret 2018. 

Tabel 9. Pelaksanaan Konsultasi Publik Untuk Draf ESMF SIMURP 

No Nama Daerah 
Irigasi 

Nama B/BWS Tanggal dan Lokasi 
Pelaksanaan 

Jumlah 
Peserta 

1 DI Jatiluhur Citarum Subang, 31 Oktober 2017 81 Orang 

3 DI Kedung Putri Serayu - Opak Purworejo,  
2 November 2017 

129 Orang 

5 DI Pamukkulu Pompengan 
Jeneberang 

Takalar, 7 November 2017 58 Orang 

6 DI Talang Brantas Jember, 9 November 2017 61 Orang 

7 DI Jurang Batu Nusa Tenggara I Lombok,  
9 November 2017 

55 Orang 

Diskusi dalam konsultasi publik adalah tentang dokumen draf ESMF dan kegiatan tahun 

pertama. Materi yang dipresentasikan dalam bahasa lokal (Bahasa Indonesia). Diskusi berfokus 

pada: 

1. Memastikan volume kegiatan, untuk mengetahui dokumen kegiatan 

2. Memastikan pendanaan tersedia, Kabupaten tidak ingin terhalangi dengan keberadaan 

dokumen Amdal yang dibutuhkan. Pemahaman akan dokumen lingkungan masih 

rendah, terkait dengan biaya Amdal yang tidak dianggarkan. 

3. Bagaimana menangani potensi dampak lingkungan? 

4. Apakah dokumen SIMURP, sejajar dengan dokumen lingkungan atau terpisah? 

Selanjutnya akan disertakan data seperti presentasi dokumen sampel air dan termasuk 

curah hujan lokal dan kondisi iklim ke dalam dokumen lingkungan?  

5. Adakah dampak positif atau negatif dari pembuangan sedimen, apakah sirkulasi air akan 

berjalan lancar. Tidak ada keasaman tanah, debu, dan dampak kebisingan bagi 

masyarakat karena jauh dari daerah pemukiman. 

6. Bisakah bank sampah dibangun di sisi sungai? 

http://sda.pu.go.id/
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7. Untuk mengantisipasi masalah sedimen di waduk, penggalian waduk ini bisa lebih baik 

dilakukan sekaligus dengan modernisasi anak sungainya. 

Pelaksanaan secara rinci, notulensi, dan rekomendasi disajikan pada Lampiran 18. 

2.4.2 Konsultasi Publik dan Pengungkapan Informasi Selama Tahap Pelaksanaan 

Untuk identifikasi sub-proyek selama tahap pelaksanaan, instrumen pengamanan akan 

disiapkan yang sesuai berdasarkan hasil penapisan lingkungan dan sosial. Instrumen draf akan 

diungkapkan di situs web Dirjen SDA. Konsultasi Publik akan dilakukan secara terpisah dengan 

WTP akan dilakukan B/BWS di setiap daerah irigasi. 

Masing-masing kerangka kerja (LARPF, IPPF) telah dimasukkan persyaratan untuk 

konsultasi publik saat LARAP atau IPP akan disiapkan... 
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BAB 3. PENGELOLAAN LINGKUNGAN 

SIMURP akan menyediakan sumber daya untuk kegiatan berikut untuk mendukung 

pengelolaan lingkungan: 

1) Penapisan Lingkungan dan Sosial; 

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

yang sesuai); 

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 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 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 penanganan keluhan. 

3.1 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 B/BWS berkoordinasi dengan Unit Pelaksanaan Proyek Nasional Kementerian PUPR (dan, 

surat persetujuan dari Bank Dunia). 
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Tabel 10. Peran dan Tanggung Jawab 
Kegiatan Badan Pelaksana yang 

Bertanggung Jawab 
Badan Pemantau yang 

Bertanggung Jawab 

1. Penapisan Dampak terhadap Pekerjaan 
Rehabilitasi / Perbaikan dan / atau Pekerjaan 
pengelolaan Sedimentasi 

B/BWS Direktorat Irigasi dan Rawa 

(Kementerian PUPR) 

2. Persiapan Dokumen Pengamanan Lingkungan & 
Sosial (UKL-UPL, SPPL, LARAP, dan IPP yang sesuai) 

  

a. Penyiapan Administrasi B/BWS Direktorat Irigasi dan Rawa 

(Kementerian PUPR) 

b. Pembuatan Dokumen B/BWS Direktorat Irigasi dan Rawa 

(Kementerian PUPR) 

c. Proses Persetujuan DLH di setiap DI 

WBOJ (untuk LARAP dan IPP) 

Direktorat Irigasi dan Rawa 

(Kementerian PUPR) 

3. Pengawasan dan Pelaksanaan Proyek   

a. Pelaksanaan Proyek   

- Rehabilitasi Irigasi Mendesak  B/BWS/Dinas PU Kabupaten Direktorat Irigasi dan Rawa 

(Kementerian PUPR) 

- Modernisasi Irigasi B/BWS  Direktorat Irigasi dan Rawa 

(Kementerian PUPR) 

- Laporan B/BWS  

Berkoordinasi dengan 

institusi terkait  

Direktorat Irigasi dan Rawa 

(Kementerian PUPR) 

DLH 

WBOJ 

 
b. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan   

- Rehabilitasi Irigasi Mendesak B/BWS Direktorat Irigasi dan Rawa 

(Kementerian PUPR) 

- Modernisai Irigasi B/BWS Direktorat Irigasi dan Rawa 

(Kementerian PUPR) 

- Laporan B/BWS 

Koordinasi dengan instansi 

terkait dengan Manajemen 

Direktorat Irigasi dan Rawa 

(Kementerian PUPR) 

DLH 

WBOJ 

 
c. Implementasi Pemantauan Lingkungan   
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Kegiatan Badan Pelaksana yang 
Bertanggung Jawab 

Badan Pemantau yang 
Bertanggung Jawab 

- Rehabilitasi Irigasi Mendesak BPSDA Direktorat Irigasi dan Rawa 

(Kementerian PUPR) 

- Modernisasi Irigasi BPSDA Direktorat Irigasi dan Rawa 

(Kementerian PUPR) 

- Laporan BPSDA Direktorat Irigasi dan Rawa 

(Kementerian PUPR) 

DLH 

WBOJ 
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Kotak – 1 

Ringkasan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial SIMURP  

Tujuan Lingkungan Secara Keseluruhan Untuk Proyek: 

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

Direktorat Irigasi & Rawa, Dirjen SDA, Kementerian PUPR: 

 Menyiapkan panduan dan pengawasan aspek lingkungan dan sosial 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 Irigasi dan Rawa, Dirjen 
SDA): 

 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. 

 Mendukung NPIU untuk mencatat dan memantau GRM 
 

B/BWS: 

 Berperan utama untuk Desain Teknik Detail dan supervisi knostruksi di tingkat provinsi. 

 Berperan utama untuk persiapan izin lingkungan dan dokumen lingkungan. 

 Berperan utama untuk pelaksanaan GRM 

 Berlaku sebagai titik komando koordinasi dan komunikasi proyek dengan instansi 
pemerintah masing-masing dan instansi pemerintah lainnya. 
 

Konsultan Desain dan Supervisi (Di bawah B/BWS) 

 Berperan utama 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 NPIU irigasi dan pertemuan konsultasi lokal. 
 

DLH (Dinas 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 Pemantauan Lingkungan secara berkala. 

Kotak 1. Ringkasan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial SIMURP 
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3.2 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 meninjau draf instrumen upaya pengamanan secara terus menerus 

sehingga tidak menunda persetujuan dan pelaksanaan sub-proyek. 

Tinjauan ulang dan persetujuan akhir dari semua dokumen lingkungan yang 

dibutuhkan akan menjadi prasyarat penyelesaian rancangan rinci (Detailed Designs) dan 

penyusunan dokumen tender (Tender Documents) oleh Direktorat Irigasi dan Rawa, Dirjen SDA, 

Kementerian PUPR. B/BWS 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 NPIU 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/TD yang telah selesai, setidaknya satu untuk 

setiap B/BWS yang berpartisipasi. 

Tabel 11. Peninjauan Mekanisme Pemeriksaan dan Persetujuan 

Persiapan dan Kelayakan 

Kegiatan 

Prosedur Lingkungan Pengulasan formal dan 

Persyaratan Persetujuan 

Kelayakan Sub-proyek Penerapan kriteria untuk 

menyaring skema irigasi risiko 

tinggi yang dilakukan oleh NPIU 

Hasil penapisan dikirim ke NPMU 

untuk mendapatkan persetujuan 

Pemilihan Sub-Proyek Penapisan Lingkungan dan Sosial 

dari DI yang terpilih oleh NPIU 

Hasil penapisan dikirm ke NPMU. 

NPMU akan meninjau dan 

mengirim ke Bank Dunia  

Persiapan Sub-Proyek Terpilih Proses izin lingkungan sesuai 

kebutuhan 

DLH provinsi meninjau dan 

menyetujui dokumen lingkungan 

Proses persyaratan sosial sesuai 

kebutuhan 

Bank Dunia meninjau dan 

menyetujui untuk dokumen sosial 
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Persiapan dan Kelayakan 

Kegiatan 

Prosedur Lingkungan Pengulasan formal dan 

Persyaratan Persetujuan 

dan meninjau untuk dokumen 

lingkungan 

Persetujuan Sub-Proyek Integrasi hasil studi lingkungan 

menjadi DD / TDs 

Bank Dunia meninjau sampel paket 

DD/TD 

Pengawasan Konstruksi dan 

Pengelolaan Sub-Proyek 

Pemantauan Lingkungan dan 

Sosial 

Penyampaian laporan pemantauan 

dua tahunan kepada Pemerintah 

Indonesia dan Bank Dunia 

3.3 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja  

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. Hal ini mencakup: 

 Ringkasan kegiatan yang dilakukan selama 6 bulan terakhir; 

 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 Masyarakat dan Penanganan Perkembangan; 

 Konsultasi masyarakat; 
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 Setiap perubahan pada pekerjaan 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 pengamanan lingkungan dan sosial lainnya. Akibatnya, ada 

kebutuhan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja proyek. Dari penilaian penapisan, 

investigasi lokasi, dan konsultasi pemangku kepentingan, dapat ditentukan bahwa secara 

umum ada sejumlah kemungkinan dampak lingkungan dan sosial yang meliputi: 

a. 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 yang dapat mengakibatkan 

limpasan ke badan air, sementara aktivitas pengeringan dapat menyebabkan 

penurunan kualitas air akibat penambahan sedimen. Penapisan 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 menurunkan kualit ini akan 

terdeteksi, analisis kualitas air akan disesuaikan untuk menilai dampak pada reservoir. 

Data parameter kualitas air 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 polusi suara, yang bisa mengganggu masyarakat di daerah perumahan 

(dekat / langsung berbatasan dengan rute mobilisasi). Pemindahan sedimen juga 

menghasilkan dampak debu dan bau untuk lingkungan sekitar.  

c. Gangguan Lalu Lintas 
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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, limbah 

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

Recycle) dan akan dibuang ke fasilitas limbah yang didesain dan sesuai dengan 

lingkungan. Selain itu, limbah berbahaya seperti minyak bekas dari mesin-mesin berat 

harus ditangani secara terpisah sesuai dokumen lingkungan. 

e. 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. Proses seleksi 

daerah juga bisa menimbulkan kecemburuan di masyarakat. 

f. Permasalahan Sosial 

Pekerjaan yang terkait dengan SIMURP tidak mungkin mempengaruhi aktivitas 

operasional 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 pengiriman air terpengaruh, konsultasi masyarakat penuh akan dilakukan sebelum 

pekerjaan, untuk memastikan bahwa dampak sosial dan lingkungannya sedikit. 

g. 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 menyesuaikan karakteristik lokal. 

h. 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 ditangani sesuai dengan prosedur konsultasi pemangku 

kepentingan dan pekerjaan apapun akan berhenti sampai masalah teratasi. 
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i. 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. 

Kontrak Konstruksi akan termasuk dalam klausa mengenai dampak pengamanan dan 

pengelolaan risiko. Pelaksanaan ESMP (dokumen lingkungan) skema irigasi merupakan 

tanggung jawab kontraktor B/BWS, 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 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, 

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 selama enam bulanan oleh Safeguards 

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

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

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

ke WBOJ sebagai masukan untuk misi pengawasan. 

3.4 Pertimbangan Sosial dan 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 

peninjauan desain dan proses pengecekkan melalui hubungan dekat dengan Orangi teknik dari 
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berbagai tim konsultan dan anggota Dirjen SDA. Beberapa masalah lingkungan yang dapat 

dipertimbangkan selama peninjauan desaindan proses pengecekkan adalah sebagai berikut: 

 Mengkaji ulang persyaratan perbaikan dan rehabilitasi yang diusulkan sehubungan 

dengan struktur yang sudah ada dan/atau area lingkungan yang sensitif, 

 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 dari akses yang ada ke daerah yang berdekatan. 

Penting bagi Safeguard Specialists 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 Safeguard Specialists dari NPIU dan 

Local Engineering Specialists yang akrab dengan skema irigasi yang diusulkan untuk 

memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan mengenai fitur desain. 

3.5 Mekanisme Penanganan Keluhan 

Dirjen SDA, Kementerian PUPR akan membangun tim mekanisme penanganan 

keluhan atau disingkat GRM (Grievance Redress Mechanism) untuk menerima dan 

memfasilitasi penyelesaian masalah khusus yang mempengaruhi masyarakat, dan investasi 

bangunan yang terkena dampak tidak terbatas pada masalah sosial dan lingkungan tetapi 

permasalahan lain yang berkaitan dengan SIMURP. Di dalam area berisiko tinggi, Dirjen SDA, 

Kementerian PUPR, akan menyediakan pengembangan masyarakat di bawah B/BWS untuk 

membantu penanganan keluhan masyarakat dan akan melaporkan ke NPIU atau tim 

penanganan keluhan. GRM bertujuan menyelesaikan masalah segera, dalam proses yang tidak 

memihak, dapat dimengerti, dan transparan yang sesuai dengan komunitas tertentu, dan 

tanpa biaya atau tanpa dikenakan biaya untuk pengadu. Semua keluhan akan diperlakukan 

sama, terlepas dari asal mereka, agama, status kewarganegaraan, dan latar belakang sosial 

eknomi. Komposisi, prosedur, dan fungsi dari GRM ini akan didesain lebih awal dalam tahap 

implementasi investasi fisik berdasarkan prinsip-prinsip di bawah dan terbuka untuk umum. 

SIMURP juga bekerja dengan lembaga pemerintahan lainnya, Dirjen SDA, 

Kementerian PUPR akan mengambil waktu untuk merespon keluhan secara tepat. Semua 
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keluhan akan dilaporkan dalam tulisan untuk semua bagian yang relevan dan didistribusikan 

dalam rapat Komite Teknis reguler untuk mendapatkan tanggapan atau sebagai 

pemberitahuan. Dirjen SDA, Kementerian PUPR akan menyiapkan rekaman seluruh keluhan, 

bersama dengan tindakan untuk menyelesaikan keluhan, tindak lanjut yang diberikan kepada 

orang yang bersangkutan, dan jawabannya. 

Keluhan dari masyarakat bisa diajukan melalui 3 akses, yaitu: P3A, otoritas lokal 

seperti RT / RW atau konsultan desa, dan konsultan. Keluhan tersebut bisa disampaikan secara 

tertulis, whatsapp messanger, pesan singkat (SMS), dengan formulir yang disediakan oleh 

konsultan. 

Proses penanganan keluhan dimulai saat keluhan masyarakar diterima oleh BPIU 

melalui Konsultan Supervisi. Bukti keluhan akan akan diberikan untuk mendaftarkan catatan 

resmi ke dalam database Penanganan Pengaduan – sebuah pengaduan terpusat- sistem 

pelacakan dan pengawasan yang akan memungkinkan BPIU untuk mengidentifikasi, mengerti, 

dan mengatasi kerentanan dalam pelaksanaan kegiatan. Ada banyak kondisi yang 

membutuhkan unit penanganan keluhan untuk koordinasi dengan unit lain dengan unit lain di 

BPIU yang kompeten sesuai dengan keluhan. Dalam kondisi yang membutuhkan koordinasi 

untuk menanggapi keluhan, GRU akan memastikan komunikasi penerimaan keluhan yang 

efektif dan tepat waktu. 

Pelaporan awal. Laporan umum tentang keluhan akan dihasilkan dari daftar awal 

database Penanganan Keluhan GRU. Laporan ini mencakup semua rincian yang diketahui pada 

saat keluhan dicatat, dan memberikan indikasi informasi yang diperlukan, jika ada, sebelum 

seluruh keluhan dapat dicatat. Laporan awal ini juga memberikan konteks dan panduan untuk 

melanjutkan penyelidikan pencarian fakta. Jadwal pencarian fakta dan pelaksanaan tindakan 

apa pun yang mungkin dilakukan akan ditentukan secara tepat sesuai dengan jenis dan tingkat 

keparahan pengaduan. Investigasi pencarian fakta berusaha untuk memberikan gambaran 

yang jelas tentang pengaduan tertentu. Investigasi akan memverifikasi informasi yang 

diberikan dalam laporan awal pengaduan mengenai i) identitas pihak yang mengeluh dan sifat 

pengaduannya; ii) status pengaduan, termasuk apakah pengaduan telah diselesaikan oleh 

tindakan penyelesaian segera, apakah pihak yang mengajukan keluhan mengharapkan 

tindakan tertentu yang akan dilakukan, apakah tidak ada tindakan yang diketahui atau 

diharapkan untuk penyelesaian, dll .; dan iii) mendukung bukti untuk setiap sengketa klaim. 

Untuk keluhan yang melibatkan sejumlah orang atau seluruh penduduk desa, pertemuan 
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masyarakat akan diadakan dalam bentuk sesi bebas bagi orang-orang tersebut untuk 

mengekspresikan keluhan mereka dan sesi yang difasilitasi untuk membantu secara kolaboratif 

mengidentifikasi tindakan potensial untuk menangani keluhan. Investigasi pengaduan harus 

bergantung pada konsultasi yang bebas dari diskriminasi dan paksaan. 

Penyelesaian keluhan melibatkan proses pengambilan keputusan terkait dengan 

tindakan pengaduan. Penyelesaian ini dilakukan dengan harapan bahwa kesepakatan tentang 

penyelesaian pengaduan dapat dicapai di tingkat Proyek (misalnya pencegahan bagi pengadu 

untuk meneruskan keluhan ke tingkat yang lebih tinggi, seperti pejabat pemerintah). Dalam 

beberapa kasus, tindakan pengaduan membutuhkan koordinasi dengan penegak hukum, 

seperti ketika peraturan lokal dilanggar (seperti dalam kasus korupsi). Proses dan pendekatan 

penyelesaian keluhan akan bergantung pada pendekatan lokal untuk resolusi konflik, jika 

memungkinkan. Jika sesuai, pejabat pemerintah lokal dan / atau tokoh masyarakat dapat 

memberikan konsultasi pandangan dan saran mereka mengenai keluhan dan pemulihan yang 

sesuai. Setelah kesimpulan dari kesepakatan dengan pengadu, semua pemahaman diuraikan 

secara tertulis dan pernyataan penyelesaian ditandatangani oleh kedua pihak dan kemudian 

harus disebarluaskan kepada semua pihak yang terlibat dalam komplain. 

Jika pihak yang mengeluh tidak puas dengan hasil pelaksanaan dari langkah-langkah 

penyelesaian pengaduan yang disepakati, pihak tersebut dapat mengajukan banding. Ketika 

banding diajukan, adalah kewajiban GRU untuk menyelidiki penyebab ketidakpuasan dengan 

langkah-langkah penyelesaian pengaduan yang telah diterapkan, dan untuk mengidentifikasi 

tindak lanjut yang mungkin disetujui oleh pihak yang mengajukan keluhan. Keluhan akan 

dianggap ditutup jika proses banding tertunda atau aktif. Namun, jika BPIU memiliki itikad baik 

untuk menyelesaikan keluhan, dan pihak yang mengeluh menolak untuk mengakui 

penyelesaian yang memuaskan setelah 3 proses banding dan penyelesaian terpisah, BPIU 

memiliki kewenangan untuk memasukkan keluhan sebagai "tidak terselesaikan" dan untuk 

menghentikan proses banding. Ketika banding diajukan, itu juga menunjukkan penyebab 

ketidakpuasan dengan pelaksanaan langkah-langkah penyelesaian awal dan penjelasan 

berbeda apa yang dibuat selama proses banding untuk mencerminkan pembelajaran.  
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Gambar 2. Struktur Mekanisme Penanganan Keluhan 

 

Legenda:  

  : Garis Pengajuan Keluhan 

  : Garis Perintah 

   : Garis Penyelesaian Masalah 

 

 

Direktorat Irigasi & 

Rawa (Irwa) 

Tenaga Ahli Penanganan 
Keluhan (TAPK) 

B/BWS 

P3A 
Pejabat Setempat 

(RT/RW/Kades) 

Konsultan 

Pengawas 

Masyarakat  

IRWA&TAPK 

B/BWS & KP 
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Gambar 3. Ilustrasi Prosedur Mekanisme Penanganan Keluhan 
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Masyarakat 
mengajukan keluhan 
melalui P3A, Pejabat 
setempat, Konsultan 

Melaporkan ke B/BWS 
1. Meninjau laporan keluhan 

dari konsultan 
2. Merekomendasikan solusi 
3. Tindak lanjut 

Selesai Tidak Selesai Melaporkan ke DILL 

DILL menugaskan Tenaga Ahli Penanganan Keluhan (TAPK) 

untuk meninjau masalah dan menemukan alternatif solusi  

TAPK melaporkan hasil peninjauan ke DILL 

Konsultan Pengawas melakukan tindak 
lajut: 

1. Mendefinisikan masalah 
2. Mengumpulkan fakta  
3. Menganalisis masalah dan 

memberikan solusi alternatif 

DILL + TAPK + B/BWS + KP (Konsultan 

Pengawas) mendekati masyarakat 

B/BWS dan konsultan pengawas: 
Mendekati masyarakat 

Selesai Tidak Selesai 

Mediasi 

Selesai Tidak Selesai 

Pengadilan 

3 hari 

7 hari 

4 hari 

7 hari 

Gambar 4. Ilustrasi Prosedur Mekanisme Penanganan Keluhan 
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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 Kementerian PUPR, setiap skema irigasi 

yang 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 12. Tugas dan Tanggung Jawab Untuk Permasalahan Sosial dan Lingkungan 

Tugas  Tanggung Jawab Tindakan yang Dibutuhkan 

Pengembangan modul dan 
materi pelatihan, standar dan 
pedoman yang dipersyaratkan 

Safeguard Specialist (NPIU- 
National Consultant) 

Materi pelatihan disiapkan di Indonesia 
untuk pelatihan sosial dan lingkungan 
bersama dalam tiga modul termasuk: 

 Pengenalan umum kerangka kerja 
pengaman (3 hari) 

 Pelatihan spesialis untuk staf proyek 
(2 hari) 

 Pelatihan spesialis untuk kontraktor 
(2 hari) 

Pedoman dan format penapisan 
(termasuk informasi dasar yang 
diperlukan saat pemerintah daerah 
menyerahkan Rencana Investasi 
Tahunan mereka), meninjau, memantau 
dan melaporkan. 

Orientasi perlindungan 
lingkungan dan sosial umum, 
pelatihan untuk staf proyek, 
dan mitra pemerintah daerah 
utama (BAPPEDA, DLH, PU-
SDA, dan Kabupaten)  

Safeguard Specialist (NPIU- 
National Consultant) 

Melakukan pelatihan sebanyak 3 kali 
selama 3 hari untuk setiap pelatihan. 

Pelatihan lingkungan dan sosial 
spesialis dalam prosedur 
penyaringan, review dan 
pengawasan, untuk staf proyek 
dan engineer pengawasan 
lapangan 

Safeguard Specialist (NPIU- 
National Consultant) 

Tahun 1 melakukan 3 kali pelatihan selama 
2 hari untuk setiap pelatihan  
 
Tahun 2 melakukan 1 atau 2 pelatihan 
untuk staf baru  

Pelatihan perlindungan 
lingkungan dan sosial spesialis 
untuk kontraktor / konsultan 
yang berfokus pada 
implementasi ESMMP 
(Rencana Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan dan 
Sosial) 

National Safeguard 
Specialist (NPIU National 
Consultant) 

Program pelatihan bergulir disediakan 
untuk semua Kontraktor B/BWS dan 
konsultan. 
 
Kontraktor / konsultan yang akan 
diterbitkan dengan sertifikat 
perpanjangan setiap 3 tahun. 

Komisi studi lingkungan dan 
sosial (dokumen lingkungan), 
termasuk penyusunan atau ToR 

Safeguard Specialist (NPIU 
National Consultant) atas 
dasar permintaan formal dari 
pemerintah daerah masing-
masing.  

Berdasarkan permintaan dari masing-
masing pemerintah daerah 

Meninjau dan menyetujui 
dokumen lingkungan 

DInas lingkungan setempat 
 
WBOJ untuk meninjau  
setidaknya satu dari setiap 
pemerintah daerah yang 
berpartisipasi 

Tinjauan formal dan persetujuan 
dokumen lingkungan oleh otoritas 
lingkungan setempat 
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Tugas  Tanggung Jawab Tindakan yang Dibutuhkan 

Pemantauan dan 
pelaporan 

Untuk SOP, konsultan 
pengawasan berbasis 
lapangan didukung oleh 
National Safeguard 
Specialist (NPIU-National 
Consultant) 

Mengawasi engineer menyelesaikan 
protokol lapangan oleh tim proyek lokal 
menjadi 6 laporan bulanan untuk tim NPIU 
dan WBOJ 

Untuk dokumen lingkungan, 
otoritas lingkungan setempat 
didukung oleh National 
Safeguard Specialist (NPIU 
Regional Consultant)  

Konsultan Supervisi menyimpulkan data 
yang dibutuhkan oleh Safeguard 
Specialist (NPIU_Regional Konsultan) 
untuk membuat laporan 6 bulanan. 

 

Kebutuhan kapasitas utama dan perihal anggaran terkait yang diperlukan untuk 

mendukung pelaksanaan kerangka kerja ini disajikan dalam Tabel berikut. 

 Tabel 13. Pengembangan Kapasitas dan Anggaran Indikatif (Lingkungan) 

Perihal Kebutuhan Anggaran indikatif 
Safeguard Specialist support to 
the NPIU (National Consultant 
Team)  

1 Senior Environmental & Social 
Safeguard Specialist 

48 bulan, termasuk 12 bulan 
terus menerus selama tahun 1 

Pelatihan pengamanan 
lingkungan dan sosial  

Pengembangan dan 
penyampaian modul yang akan 
dipersiapkan oleh Safeguards 
Specialist (NPIU National 
Consultant) 

Tidak ada biaya tambahan 

 Anggaran pelatihan US $ 10.000 per acara pelatihan 
untuk menutupi biaya 
perjalanan, akomodasi bagi 
peserta, ruang pertemuan dan 
bahan habis pakai 

Pengembangan instrumen 
safeguard (dokumen lingkungan, 
LARAP, IPP) 

Tahun 2018: 6 skema irigasi 
(komponen A) dan 1 skema irigasi 
(komponen B) 
 
Tahun 2019: 8 skema irigasi 

US$ 14,815x7 = US$103,705 

 

US$ 14,815x8 = US$118,520 

Implementasi Rencana 
Pengelolaan Lingkungan & Sosial 

Tahun 2019-2023 15 skema irigasi x 8 times x IDR 
40.000.000 = IDR 4.800.000.000 
= US$355,555 

Pelatihan pengelolaan 
lingkungan untuk masing-
masing skema irigasi 

Tahun 2019-2023 15 skema irigasi x 2 people x 3 

days x IDR 2.500.000 = IDR 

225.000.000 = US$ 16,667 

Pemantauan pelaksanaan 
pelaporan kerangka kerja 
lingkungan dan sosial 

Biaya perjalanan US $ 30.000 dialokasikan untuk 
safeguard specialist in (NPIU-
National consultant) 

 

Tim 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 
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dilantik dalam proses pelatihan lingkungan dan sosial. Untuk tambahan biaya dan kapasitas 

yang terkait dengan proyek akan disertakan dalam PIP. 
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Lampiran 1. Daftar Daerah Irigasi SIMURP 

1.a Daftar Area Irigasi SIMURP untuk Pelaksanaan Tahun Pertama 

No Nama Daerah 

Irigasi 

BBWS/BWS 

Terkait 

Kabupaten Provinsi Total area Panjang Kanal 

Primer 

Panjang Kanal 

Sekunder 

Jumlah Area 

Layanan 

(blok tersier) (Ha) 
1 2 3 4 5 7 8 10 11 

1 Talang Brantas Jember Jawa Timur 8.844 15.253 - 21.614 

2 Kedung Putri Serayu Opak Purwoerejo Jawa Tengah 4.341 9.372 49.724 8.534 

3 Pemakkulu Pompengan 

Jeneberang 

Takalar Sulawesi Selatan 4.133 17.279 36.831 10.770 

4 Jurang Batu NT I Lombok Tengah NTB 3.467 10.921 56.935 5.099 

5 Jatiluhur Citarum Purwakarta,subang,

karawang, 

indramayu dll 

Jawa Barat 183.229 - - - 
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1.b Daftar Area Irigasi Di Bawah SIMURP 

No Nama Daerah Irigasi B/BWS Terkait Kabupaten Provinsi 

1 2 3 4 5 

1 Talang Brantas Jember East Java 

2 Cikeusik Cimanuk Cisanggarung Cirebon West Java 

3 Kedung Putri Serayu Opak Purwoerejo Central Java 

4 Pamukkulu  Pompengan Jeneberang Takalar South Sulawesi  

5 Jurang Batu NT I Lombok Tengah NTB 

6 Karang Agung Hilir Sumatera VIII Musi Banyuasin South Sumatera  

7 Jatiluhur Citarum Purwakarta, Subang, Karawang, Indramayu  West Java 

8 Sei Ular Sumatera II  Deli Serdang North Sumatera 

9 Serayu Serayu Opak Cilacap, Kebumen, Banyumas Central Java 

10 Bandar Cahyana Serayu Opak Banjar negara, Purbalingga Central Java 

11 Boro Serayu Opak  Purwoerejo Central Java 

12 Katingan Kalimantan II  Katingan Central Kalimantan 

13 Tabo-Tabo Pompengan  Jeneberang  Pangkajene South Sulawesi 

14 Sanrego Pompengan Jeneberang  Bone South Sulawesi 

15 Jurang Sate Hilir NT 1  Lombok Tengah NTB 
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Lampiran 2. Struktur Organisasi SIMURP  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi SIMURP 
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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 

 

Pembangunan dan/atau peningkatan 

jalan menggunakan perkerasan standar 

bina marga dengan pelebaran yang 

Kota besar/metropolitan:  

a. Panjang jalan ≥ 5 km 

dengan pengadaan 

lahan ≥ 20 ha atau 

Kota 

besar/metropolitan:  

a. Panjang jalan 1 km 
s/d < 5 km  
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No Sektor Atau Kegiatan Skala 

Amdal UK-UPL 

membutuhkan pembebasan lahan 

(diluar rumija) 

 

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 

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 

dengan panjang ≥ 

10 km 
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No Sektor Atau Kegiatan Skala 

Amdal UK-UPL 

 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 15). 
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Lampiran 4. Daftar Penapisan Dampak Lingkungan dan Sosial (Screening for Environmental and 

Social Impacts) 

 

Nama Area Irigasi (DI): 

Kegiatan: 

Tanggal: 

 

No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 

Isu Sosial 

1 Apakah ada pengadaan tanah untuk 
memenuhi kebutuhan lahan terhadap 
kegiatan ini? 

  Jika Ya, estimasi jumlah WTPs 
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 
pemukiman kembali fisik; 

  

2 Apakah ada kemungkinan 
pemindahan penduduk (termasuk 
yang tinggal di tanah negara) 

  Jika Ya, estimasi jumlah WTPs 
yang harus dipindahkan 

3 Apakah ada kemungkinan 
menggunakan tanah milik masyarakat 
yang disumbangkan secara sukarela? 

  Jika Ya, estimasi jumlah WTPs 
yang menyumbangkan tanahnya 
secara sukarela dan membuat 
Surat Pernyataan Sumbangan 
Tanah  

4 Apakah ada Masyarakat Hukum 
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 Hukum 
Adat/kelompok khusus tersebut? 

  

- Sebutkan sumber daya alam yang 
digunakan oleh Masyarakat Hukum 
Adat/kelompok khusus diatas? 

  

- 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 
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No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 

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 
 
Jika Tidak, Silahkan melanjutkan 
ke pertanyaan di poin B.  
 
Luas merujuk ke total luas 
layanan irigasi yang akan 
dikerjakan. 

Peningkatan daerah irigasi dengan 

luas tambahan ≥ 1.000 ha 

  

Percetakan sawah, luas 

(perkelompok) ≥ 500 ha 

  

Pengembangan rawa: Reklamasi rawa 

untuk kepentingan irigasi ≥ 1.000 ha 

  

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 
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No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 

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:  

a. Panjang jalan ≥ 5 km dengan 

luas pengadaan lahan ≥ 40 ha 

atau 

b. 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 
 

Peningkatan daerah irigasi dengan 
luas tambahan  500 ha - 1.000 ha 
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No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 

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

  Jika Tidak, Pemrakarsa wajib 
menyiapkan SPPL dan 
memproses ijin lingkungan 
 
Luas merujuk ke total luas 
layanan irigasi yang akan 
dikerjakan. 

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:  
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 :  
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No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 

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 

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 beRisiko terjadinya 
erosi tanah atau sedimentasi? 

  Jika Ya, (seperti  contoh  longsor,  
ambles, penyumbatan).Jelaskan 
secara singkat kegiatan yang 
dapat menimbulkan dampak 
longsor dan titik-titik lokasi 
kemungkinan terjadinya longsor 

7 Apakah kegiatan yang 
direncanakan akan menyebabkan 

  Jika Ya, Jelaskan secara singkat 
kegiatan yang dapat 
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No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 

penurunan kualitas air yang 
merugikan pengguna air? 

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 Risiko  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 Risiko 
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.  

 

Disampaikan Oleh : 

 

 

Tanda tangan: …………………………………….. 

Nama: …………………………………………………  

Posisi: ………………………………………………… 
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Lampiran 5. Kerangka Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali 

 

 

 

STRATEGIC IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REVITALIZATION PROJECT 

(SIMURP) 

 

 

 

 

 

KERANGKA KEBIJAKAN PEMBEBASAN LAHAN DAN PEMUKIMAN KEMBALI (LAND ACQUISITION 

AND RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK – LARAP) 

 

Merupakan Bagian dari Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environmental and 

Social Management Framework/ESMF) 

 

 

 

 

 

 

 

Desember 2017 

 



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

 

83 
 

DAFTAR ISI 

DEFINISI 

SINGKATAN 

A. Pendahuluan 

B. Tujuan 

C. Definisi 

D. Hukum dan Peraturan terkait Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali 

E. Kategori Kemungkinan Orang yang Terkena Dampak Proyek (WTP) 

F. Proses Persiapan dan Persetujuan LARAP 

G. Kategori Kelayakan untuk Mendefinisikan Berbagai Kategori WTP 

H. Metode Penilaan Aset yang Terkena Dampak 

I. Bentuk Kompensasi 

J. Konsultasi and Penyingkapan (Disclosures) 

K. Sumbangan Lahan Sukarela 

L. Mekanisme Penanganan Keluhan 

M. Pengaturan Organisasi & Pembiayaan 

N. Pemantauan dan Pelaporan 

O. Pengaturan Pelaksanaan 

Lampiran 5.1: Daftar Daerah Irigasi yang akan dilaksanakan di Tahun 1 

Lampiran 5.2: Format Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP) 

Lampiran 5.3: Ringkasan Protokol Sumbangan Lahan Sukarela 

Lampiran 5.4: Format Surat Pernyataan Hibah Lahan 

Lampiran 5.5: Format Surat Pernyataan Ijin Penggunaan Lahan 

Lampiran 5.6: Format Surat Pernyataan Ijin untuk Akses Melalui Lahan (land easement) 

  



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

 

84 
 

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 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional 

Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

BPN Badan Pertanahan Nasional 

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 

NPIU Unit Pelaksana Proyek Nasional (National Project Implementation Unit) 

PAP Project Affected Persons (orang-orang yang terkena Dampak) 

SPI Standar Penilaian Indonesia 
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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 Jurang Batu, 

DI Pamukkulu untuk komponen A dan DI Jatiluhur untuk komponen B.  

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 Pamukkulu 

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 melibatkan pembebasan lahan dan/atau 
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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 (National Project Implementation Unit/NPIU) 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 (NPIU) dari Direktorat Operasinal & 

Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) di tingkat pusat agar 

memastikan bahwa Tim Konsultan Regional (NPIU) 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.  

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 alternatif 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 
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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. Kerangka ini 

berlaku untuk kondisi berikut: 

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

secara paksa, pemukiman kembali, 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 
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 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: 
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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 panduan umum 
mengenai konsultasi dengan WTP sedini 
mungkin, termasuk dalam pemilihan 
skenario alternatif. LARPF juga 
memberikan garis besar rencana 
pemulihan penghidupan.  

OP: Menjadi bagian dari keseluruhan perencanaan dan desain 
proyek, LARAP berfokus pada solusi permasalahan sosial 
ekonomi berdasarkan konsultasi dengan WTP (termasuk 
pemulihan penghidupan), skenario alternatif, 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 
kompensasi.  

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

 Kompensasi non-tunai diperbolehkan namun jarang dipilih. 

 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 WTP 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 
sesuai dengan hukum dan peraturan yang 
berlaku.  
 

OP: Seluruh WTP sebelum tenggat waktu (cut-off date) dari 
inventaris WTP 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 WTP 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 WTP 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 WTP dipulihkan paling tidak hingga kondisi 
awal (sebelum pembebasan lahan) 
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Isu Kerangka Indonesia Dibandingkan Dengan OP 4.12 
Bank Dunia 

Kesenjangan Yang Diidentifikasi Dibahas Dalam LARPF 

Kesepakatan dan 
Keluhan  
 

RI: terdapat tiga kesepakatan dan konsultasi dimana tiap-
tiapnya terdapat prosedur penanganan keluhan:  
(a) WTP setuju atas lokasi proyek; apabila terdapat keluhan 
akan dialamatkan pada: (i) Tim Persiapan  (ii) PTUN  (iii) 
MA; 
(b) WTP setuju atas inventarisasi tanah dan asset  apabila 
terdapat keluhan dialamatkan pada Tim Pelaksana (P2T); 
(c) WTP 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  

Kesepakatan dan mekanisme terdapat 
penanganan keluhan yang jelas meskipun 
tidak ada keterangan waktu dan prosedur 
untuk kompensasi non-tunai 
 
Kesempatan terbatas bagi WTP untuk 
menyampaikan keluhan  
 
 
 

ESMF meliputi prosedur mekanisme 
penanganan keluhan bagi keseluruhan 
proyek untuk memastian bahwa seluruh 
keluhan yang disampaikan akan ditangani 
secara tepat waktu. 
 
LARPF juga meliputi pemulihan 
penghidupan bagi WTP dalam bentuk 
kompensasi non-tunai. 
 

OP: Tidak ada diskusi mengenai kesepakatan dengan WTP 
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. 

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. 14/2008 sudah memadai untuk menutup kesenjangan ini  

LARPF memandatkan penyusunan LARAP 
sebagai dokumen tambahan atas Rencana 
Pengadaan Lahan Pemerintah untuk 
mengatasi isu ini.  
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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 UU 2/2012 
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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 alternatif 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 pemukiman kembali fisik, LARAP juga harus mencakup 

langkah-langkah guna memastikan bahwa WTP: 

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

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

dipersyaratkan dan disetujui bersama WTP, paling 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: 

a. Ditawarkan dukungan setelah perpindahan untuk masa transisi, berdasarkan pada 

perhitungan yang wajar terhadap waktu yang mungkin diperlukan untuk memulihkan 
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mata pencaharian dan standar hidup mereka; dan 

b. Diberikan bantuan pembangunan selain kompensasi. 

F. Proses Persiapan dan Persetujuan LARAP  

Selama persiapan daerah irigasi, NPIU 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 NPIU harus menyiapkan rancangan LARAP lengkap atau LARAP 

singkat (abbreviated): 

 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 pemukiman kembali 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 5.2. 

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. 
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BPIU 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. Draf LARAP akan 

disampaikan kepada NPIU (Dirjen SDA) untuk ditinjau. Akhirnya, LARAP akan diberikan kepada 

Bank Dunia untuk persetujuan.  

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 NPIU (yang 

membutuhkan lahan untuk daerah irigasi) 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 
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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 WTP 

Warga Terdampak Proyek 

(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 

mencerminkan biaya penggantian 

 

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 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 
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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 NPIU). Kompensasi dapat mengambil kombinasi dari hal-hal diatas 

tergantung pada kesepakatan antara WTP dan lembaga yang membutuhkan tanah. 

J. Konsultasi and Penyingkapan Informasi (Disclosures) 

Konsultasi dan penyingkapan untuk membebaskan tanah dimulai dengan tahap 

perencanaan, persiapan, dan implementasi. Secara ringkas, 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 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) (.http://SDA.pupr.go.id.). 
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K. Hibah Lahan Sukarela  

Sumbangan lahan sukarela adalah pendekatan umum di Indonesia untuk memperoleh 

tanah, khususnya di bawah program berbasis masyarakat. 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 disediakan dalam Lampiran 5.3. 

L. Akuisisi lahan sukarela melalui pendekatan Willing Seller Willing Buyer 

Untuk pembebasan lahan yang akan diperoleh melalui negosiasi langsung dengan 

penjual yang bersedia dan pendekatan pembeli yang bersedia, tidak ada LARAP yang akan 

disiapkan. Identifikasi atau uji tuntas dari pembebasan lahan akan dimasukkan dalam dokumen 

ESMP dari sub-proyek. Proses pembebasan lahan akan didokumentasikan dan dilaporkan 

kepada WB. 

M. 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 NPIU 

dapat membantu untuk menyelesaikan keluhan tersebut hingga batas tertentu sesuai dengan 

Mekanisme Penanganan Keluhan (lihat Lampiran 7).  

N. Pengaturan Organisasi & Pembiayaan 

Pengaturan organisasi untuk proses pembebasan lahan akan mengacu pada UU No 

2/2012 dan peraturan pelaksana (termasuk amandemen). NPIU 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 NPIU, dan 

untuk disetujui oleh Bank Dunia. Pelaksanaan LARAP akan diawasi dan dipantau oleh unit 

pelaksana regional dan laporan pelaksanaan berkala akan diberikan kepada NPMU/NPIU 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 
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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. 

O. Pemantauan dan Pelaporan  

NPIU 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. 

P. Pengaturan Pelaksanaan 

NPIU akan bertanggung jawab untuk melatih masing-masing PIU untuk melakukan 

pekerjaan konsultasi, pemeriksaan, analisis dan mempersiapkan LARAP dan menangani 

keluhan apapun. 

BPIU 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 NPIU. 
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Lampiran 5.1 Daftar Dearah Irigasi SIMURP yang akan dilaksanakan Tahun Pertama 
 

Komponen Daerah 

Irigasi 
BBWS Provinsi Kegiatan Isu Lahan 

A 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 

 Pamukkulu Pompengan – 

Jeneberang  

Sulawesi Selatan Pembuatan saluran 

untuk menghubungkan 

BP.19 dengan areal 

Jenemarung 

Tanah yang 

dibutuhkan untuk 

pembangunan 

akuaduk adalah 1.500 

m2 dan akan diperoleh 

melalui pendekatan 

willing seller – willing 

buyer. Lahannya tidak 

produktif. 

 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 Peningkatan saluran dan 
fasilitas saluran dan 
pembersihan sedimen 

Tidak ada isu lahan 
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Lampiran 5.2. 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 

pemukiman kembali; (b) daerah yang akan terkena dampak daerah irigasi (wilayah yang 

dipengaruhi); (c) alternatif untuk menghindari atau meminimalkan pembebasan lahan 

dan/atau pemukiman kembali; dan (d) sejauh mungkin, tindakan yang diambil untuk 

menghindari atau meminimalkan pembebasan lahan dan/atau pemukiman kembali. 

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.  
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d. Jumlah rumah tangga yang dipengaruhi oleh daerah irigasi yang akan dipemukiman 

kembali, 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); 
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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 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. 
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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 dipemukiman kembali 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 pemukiman kembali fisik, termasuk jadwal untuk persiapan lokasi 



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

106 
 

pemukiman kembali baru dan transfer lahan; dan, 

d. Pengaturan legal untuk menghuni lahan di lokasi pemukiman kembali 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 pemukiman kembali, 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; 

b. Ringkasan pandangan yang diutarakan oleh WTP dan bagaimana pandangan ini telah 

dipertimbangkan dalam LARAP; 

c. 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 pemukiman kembali 

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); 

d. Pengaturan kelembagaan dimana anggota masyarakat yang dipemukiman kembali 

dapat menyampaikan kekhawatiran mereka kepada pihak berwenang dalam proyek, 

pada saat tahap perencanaan dan pelaksanaan, dan upaya yang dilakukan untuk 
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memastikan bahwa kelompok rentan telah dengan baik terwakili; dan 

e. Langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampak dari pembebasan lahan pada 

anggota masyarakat/masyarakat tuan rumah (bila terjadi pemukiman kembali), 

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 dipemukiman kembali, serta pengaturan 

untuk mengatasi konflik yang mungin terjadi antara orang-orang yang dipemukiman 

kembali 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 dipemukiman 

kembali.  

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 
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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 

dipemukiman kembali 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 
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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  

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. 
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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. 
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Lampiran 5.3. 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. Tujuan dan dampak dari kegiatan yang diajukan untuk dilakukan di lahan yang 

disumbangkan harus secara rinci dijelaskan kepada pemberi sumbangan. 

e. Sumbangan lahan harus tidak menyebabkan pemukiman kembali ataupun menyebabkan 

pemiliki lahan kehilangan lahan dan mata pencaharian mereka secara signifikan. 

f. Lahan yang disumbangkan sebesar <10% dari total lahan produktif yang dimiliki oleh 

pemilik lahan. 

g. Lahan yang disumbangkan tidak dalam sengketa. 

h. Lokasi dan ukuran lahan diidentifikasi oleh WTP dan diverifikasi oleh fasilitator, forum 

masyarakat dan harus bebas dari dampak lingkungan dan risiko kesehatan apapun. 

i. Tidak terdapat struktur bersejarah atau bernilai budaya di lahan yang disumbangkan. 

j. 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. 

k. 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. 

l. Untuk lahan masyarakat atau kolektif, donasi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan 

individu-individu pengguna atau penghuni lahan tersebut. 

m. Verifikasi harus didapatkan dari tiap orang pemberi sumbangan (baik melalui dokumentasi 

yang layak maupun melalui konfirmasi dengan paling tidak dua saksi). 

n. Setiap lahan yang disumbangkan yang tidak digunakan sesuai dengan fungsi yang telah 
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disepakati akan dikembalikan kepada pemberi sumbangan. 

o. 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 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 5.4. 

(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 5.5 dan format untuk Surat Pernyataan Ijin Akses Melalui 

Lahan (land easement) dapat dilihat di Lampiran 5.6. 

(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 
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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) NPIU juga bertanggung jawab untuk menyimpan catatan dokumentasi untuk setial 

sumbangan lahan. Dokumentasi tersebut harus tersedia untuk ditinjau bila terdapat 

keluhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

114 
 

Lampiran 5.4. Format Surat Pernyataan Hibah Lahan 

Saya/Kami, yang bertanda tangan 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.  

Lokasi Lahan    : 

Ukuran lahan 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, 

Mengetahui, 

 

 

Tanda Tangan (Pemilik Lahan)  Tanda Tangan (atas nama Pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota)  

 

Rp.6000 Materai  

(nama) (nama) 

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. 
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Lampiran 5.5 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  

  

Tanda Tangan pemilik lahan  

 

Rp.6000 Materai 

 

  

(nama) (nama) 

Tanda Tangan Petugas Komitmen 

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.  
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Lampiran 5.6. 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   

 

Rp.6000 Materai 

 

  

(nama) (nama) 

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 
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Lampiran 6. 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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DAFTAR ISI 
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I. Prosedur Penanganan Keluhan 

J. Pelaporan, Pemantauan dan Dokumentasi 

K. Pengaturan Pelaksanaan 

Lampiran 6.1. Daftar Daerah Irigasi SIMURP Pada Pelaksanaan di Tahun Pertama  

Lampiran 6.2. Prosedur Free, Prior, and Informed Consultation (FPIC) 
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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) 
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SINGKATAN 

 

 

NPIU Unit Pelaksana Proyek Pusat (National Project Implementation Unit) 

NPMU Unit Pengelola Proyek Pusat (National Project Management Unit) 

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) 

NGO Lembaga Swadaya Masyarakat 

MHA Masyarakat Hukum Adat 

PIP Rencana Pelaksanaan Proyek (Project Implementation Plan)  

PIU Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit) 

BPIU Unit Pelaksana Proyek (Balai Project Implementation Unit) 

O&P Operasional dan Pemeliharaan  

SA Penilaian Sosial (Social Assessment) 
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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 Jurang Batu 

dan DI Pamukkulu untuk komponen A, dan DI Jatiluhur untuk komponen B.  

Pada tahun pertama, SIMURP akan membiayai pekerjaan fisik di 5 (lima) Daerah Irigasi 

yang sudah diidentifikasi (Lampiran 6.1). Hal ini menegaskan bahwa tidak ada Masyarakat 

Hukum Adat (Indigenous peoples/IPs) di sekitar 5 lokasi. 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 
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manfaat sosial 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 Hukum 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. 
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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 tingkatan 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; 

Pasal 18(2): Negara mengakui dan menghormati unit-unit masyarakat 
adat dan hak-hak tradisional mereka selama mereka hidup, dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip nasional 
sebagaimana diatur dalam undang-undang. 

Pasal 281(3): Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional 
dihormati sejalan dengan zaman dan peradaban. 

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 Hukum 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 PerDa. 

Penjelasan Pasal 67(1): Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, 
jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain: 

a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban 
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Peraturan Ringkasan 

(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 9/2015 
tentang Tata Cara Penetapan Hak 
Komunal Atas Tanah Masyarakat 
Hukum Adat dan Masyarakat yang 
Berada dalam Kawasan Tertentu 

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 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 
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Peraturan Ringkasan 

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, BPIU 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, BPIU akan berkonsultasi dengan masyarakat yang 

bersangkutan dan masyarakat sekitar untuk mengkonfirmasi bahwa mereka masyarakat 

hukum adat. 

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 penilaian sosial. 

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. 
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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; 
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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 NPIU 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). 

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.  

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 

http://www.sda.pu.go.id/
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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). 

NPIU 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 
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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 Hukum 

Adat perempuan, remaja dan anak-anak serta akses mereka terhadap kesempatan dan 

manfaat pembangunan. Prosedur untuk FPIC terdapat pada Lampiran 6.2.  

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 BPIU/Kantor Regional/NPIU 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. 

J. Pelaporan, Pemantauan dan Dokumentasi 

Selain perhatian khusus untuk isu-isu masyarakat hukum adat dalam pengawasan dan 

pemantauan, NPIU 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 
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NPIU 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. 

BPIU 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. BPIU dapat menugaskan tenaga ahli untuk memastikan pelaksanaan IPP 

yang memadai. 

Pemantauan dari pelaksanaan IPP akan dilakukan setiap 6 bulan oleh Tenaga Ahli 

Safeguard Regional NPIU sebagai bagian laporan pemantauan 6 bulanan NPIU. Pemantauan 

dan evaluasi eksternal dapat dilakukan sebagai bagian dari proses pemantauan dan evaluasi 

SIMURP. 
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Lampiran 6.1 Kawasan Pelaksanaan Irigasi SIMURP Daerah Tahun Pertama 

Komponen 
Daerah 

Irigasi 
B/BWS Provinsi Kegiatan Kehadiran MAH 

A Kedung 

Putri 

Serayu – Opak  Jawa Tengah Perbaikan saluran dan 

fasilitas saluran dan 

pembersihan sedimen 

N/A 

 Talang Brantas Jawa Timur Perbaikan saluran dan 

fasilitas saluran dan 

pembersihan sedimen 

N/A 

 Pamukkulu Pompengan – 

Jeneberang  

Sulawesi Selatan Pembuatan Talang untuk 

menghubungkan BP.19 

dengan areal 

Jenemarung 

N/A 

 Jurang Batu Nusa Tenggara 

I 

Nusa Tenggara 

Barat 

Perbaikan saluran dan 
fasilitas saluran dan 
pembersihan sedimen 

N/A 

B Jatiluhur Citarum Jawa Barat Peningkatan saluran dan 
fasilitas saluran dan 
pembersihan sedimen 

N/A 
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Lampiran 6.2 Prosedur Free, Prior, and Informed Consultation (FPIC) dan Dukungan Komunitas 

Luas    

A. Penapisan Kelompok Masyarakat Hukum Adat Terdampak 

1. BPIU dengan dukungan dari Tenaga Ahli Safeguard Regional NPIU akan melakukan 

penapisan keberadaan Masyarakat di wilayah daerah irigasi dengan menggunakan 

daftar daerah irigasi yang berpotensi terdapat keberadaan masyarakat hukum adat 

didaerah sekitarnya. 

2. BPIU kemudian melakukan verifikasi keberadaan masyarakat hukum adat pada desa-

desa yang berbatasan langsung dengan daerah irigasi maupun pada wilayah DAS 

tersebut. BPIU dapat menugaskan Fasilitator Masyarakat untuk membantu pelaksanan 

kegiatan ini. 

3. Setelah itu, BPIU 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 

1. BPIU akan mengadakan pertemuan pembuka yang akan dihadiri oleh seluruh 

perwakilan dari kelompok masyarakat untuk mendapatkan FPIC. Para perwakilan ini 

dan BPIU 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. 

2. 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. 

3. 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. 
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C. Penyebaran Informasi dan Pertemuan Masyarakat 

1. Sebelum penyusunan dan pelaksanaan rencana apapun, merupakan hal yang penting 

untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi kepada kelompok masyarakat 

terdampak. 

2. 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. 

3. 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.  

4. 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. 

5. 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. 

6. Dalam pertemuan dengan masyarakat sangat penting untuk melakukan konfirmasi 

kesediaan kelompok masyarakat hukum adat terdampak untuk berpartisipasi dalam 

program. 

7. Keputusan yang diambil dalam pertemuan harus mendapatkan persetujuan dari 

seluruh kelompok masyarakat hukum adat terdampak. 
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Lampiran 7. Mekanisme Penanganan Pengaduan 

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 5 komponen yang sesuai dengan lima pilar modernisasi.  

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 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 
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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 7. 
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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 BPIU 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 BPIU 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 

dengan jenis dan tingkat keparahan keluhan. Format basis data Penanganan Keluhan tersedia 

pada Lampiran 7.2.  

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 
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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 
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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 WTPan 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 

BPIU akan memberikan informasi kepada kelompok masyarakat terdampak mengenai 

mekanisme penanganan keluhan sebagai bagian dari proses pelibatan publik. BPIU 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 formulir keluhan tersedia pada Lampiran 7.3.  

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 BPIU 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 NPIU-CHE(Complaint Handling Expert). 

Pemantauan pelaksanaan Mekanisme Penanganan Keluhan akan dilakukan dua kali 

dalam setahun oleh NPIU-CHE(Complaint Handling Expert). Proses pemantauan akan 

menggunakan laporan bulanan GRU untuk menyiapkan penilaian enam bulanan mengenai 

efektivitas mekanisme penanganan keluhan sebagai bagian dari laporan pemantauan enam 

bulanan NPIU. 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 
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untuk selalu membentuk unit baru di BPIU, 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 NPIU-CHE(Complaint Handling Expert) 

dalam membentuk Mekanisme Penanganan Keluhan pada daerah irigasi. Kontraktor dan 

konsultan BPIU juga dapat diminta untuk membentuk mekanisme ini. 

Mekanisme Penanganan Keluhan juga diperluas hingga kegiatan kontraktor dan 

konsultan BPIU. Kontraktor dan konsultan BPIU 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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Annex 7.1 – Prosedur Penanganan Keluhan Di SIMURP 

Prosedur untuk penangangan keluhan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Mekanisme Penangan Keluhan 

Masyarakat 
mengajukan keluhan 
melalui P3A, Pejabat 
setempat, Konsultan 

Melaporkan ke B/BWS 
4. Meninjau laporan keluhan 

dari konsultan 
5. Merekomendasikan solusi 
6. Tindak lanjut 

Selesai Tidak Selesai Melaporkan ke DILL 

DILL menugaskan Tenaga Ahli Penanganan Keluhan (TAPK) 

untuk meninjau masalah dan menemukan alternatif solusi  

TAPK melaporkan hasil peninjauan ke DILL 

Konsultan Pengawas melakukan tindak 
lajut: 

4. Mendefinisikan masalah 
5. Mengumpulkan fakta  
6. Menganalisis masalah dan 

memberikan solusi alternatif 

DILL + TAPK + B/BWS + KP (Konsultan 

Pengawas) mendekati masyarakat 

B/BWS dan konsultan pengawas: 
Mendekati masyarakat 

Selesai Tidak Selesai 

Mediasi 

Selesai Tidak Selesai 

Pengadilan 

3 hari 

7 hari 

4 hari 

7 hari 
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Lampiran 7.2 – Format Basis Data Penanganan Keluhan 

Format pencatatan penanganan keluhan adalah sebagai berikut: 

No. Nama Pihak 
yang 
Mengajukan 
Keluhan 

Alamat 
dan No. 
Telp 

Tanggal 
dan Waktu 
Penerimaa
n Keluhan 

Nama 
Staf dan 
Unit 
Penerima 
Keluhan 

Tanggal 
Pencata
tan 
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 
Menyampa
ikan 
Keluhan 

Status 
Umpan 
Balik dari 
Pihak 
yang 
Menyam
pai-kan 
Keluhan 

Status 
Laporan 
Akhir 

1. Budi Desa 
Sukajang
, Jakarta 
- 
0812123
1234 

20-Feb-
2017, 
17.00 

Rika, 
CP 
Facilitator 

22-Feb-
2017, 
10.00 

Jono Pengadaa
n 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 Belum 
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Lampiran 7.3 - 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.  
 

 

Note: Masyarakat harus melampirkan fotokopi KTP/Identitas lainnya 

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 I R E K T O R A T  I R I G A S I  D A N  R A W A 
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Lampiran 8. Prosedur Operasional Penanganan 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 9. Kerangka Kerja 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 Pamukkulu 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 
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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). 
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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. 

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 BPIU 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. 
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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. Prakiraan biaya dan 

rencana pembiayaan untuk Rencana Pengendalian Hama Terpadu; 

e. Mekanisme penanganan keluhan yang mudah diakses; 

f. 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 BPIU/Kantor 

Regional/NPIU yang bertanggung jawab untuk meningdaklanjuti keluhan serta memastikan 

bahwa keluhan tersebut ditangani dengan tepat. 
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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; 

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. BPIU, 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

151 
 

Lampiran 10. 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 daerah irigasi 

Terjadinya Persepsi Negatif 

Masyarakat 

Persepsi 

Masyarakat 

Penyebaran informasi yang tepat kepada masyarakat 

yang terkena dampak. 

Membangun Mekanisme Penanganan Keluhan di 

tingkat PIU. 

Survei Sedimen Terjadinya Persepsi Negatif 

Masyarakat 

Persepsi 

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 

Kemungkinan kegiatan pembebasan lahan 

terbatas   

 

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 untuk 

SIMURP. 

Fase Konstruksi       
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Sumber Dampak Kemungkinan Dampak Aspek Usulan Langkah-langkah Mitigasi  

Mobilisasi dan demobilisasi Peralatan, 

Bahan, dan Orangil 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. 

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 

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 untuk 

SIMURP. 

Peningkatan pendapatan masyarakat Dampak 

Ekonomi 

Adanya bisnis masyarakat baru di sekitar basecamp 
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Sumber Dampak Kemungkinan Dampak Aspek Usulan Langkah-langkah Mitigasi  

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 

pekerjaan sipil 

Transportasi Mengembangkan dan melaksanakan rencana 

manajemen lalu lintas untuk memastikan gangguan 

lalu lintas yang minim 

Persepsi negartif masyarakat Dampak Sosial  

Pekerjaan penghancuran / demolition 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 
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Sumber Dampak Kemungkinan Dampak Aspek Usulan Langkah-langkah Mitigasi  

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 

Membersihkan sedimen dari daerah 

irigasi (pengerukan, pembilasan, dan 

pekerjaan pengalihan) 

Pembersihan lumpur sedimen dari 

waduk 

Sampah Lumpur 

(pembuangan) 

Penanganan pembuangan lumpur yang layak, 

termasuk mengantisipasi konten berbahaya 

Perubahan kualitas air Kualitas Air konsultasi yang tepat dengan dan penyebaran 

informasi kepada masyarakat lokal dalam 

menentukan waktu pelaksanaan kegiatan 

pembersihan sedimen 

Meningkatnya konsentrasi debu Polusi Udara 

(TSP) dan bau 

Lumpur sedimen harus dipindakan ke area 

pembuangan (langsung dikumpulkan oleh 

masyarakat) 

Persepsi negatif masyarakat Dampak Sosial Bau yang meningkat karena penyimpanan sedimen 

Fase Pelaksanaan 

Perubahan jadwal operasional irigasi Penurunan muka air akibat perubahan 

jadwal operasional 

Kuantitas air konsultasi yang tepat dengan penyebaran informasi 

kepada masyarakat setempat dalam menentukan 

derajat dan waktu mengenai perubahan jadwal 

operasional 
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Sumber Dampak Kemungkinan Dampak Aspek Usulan Langkah-langkah Mitigasi  

Partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi 

saluran tersier 

Terjadinya Persepsi Negatif 

Masyarakat akibat dampak turunan 

dari kegiatan pengadaan / pembelian 

tanah 

Konflik Sosial Pembuatan dan penerapan Rencana Pengadaan 

Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP) dengan 

pedoman LAPRF 

Membangun Mekanisme Penanganan Keluhan di 

tingkat NPIU. 
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Lampiran 11. Persyaratan Data dalam Menyiapkan Dokumen Lingkungan 

Sumber Dampak Kemungkinan Dampak Aspek Persyaratan Data Sumber Data 

Fase Pra-Konstruksi     

Investigasi dan perancangan dan analisis 

skema irigasi untuk direhabilitasi di 

bawah SIMURP 

Tidak ada dampak N/A N/A N/A 

Penyebarluasan informasi mengenai 

kegiatan proyek ke waduk dan daerah 

aliran sungai 

Terjadinya Persepsi Negatif 

Masyarakat 

Persepsi 

Masyarakat 

a. Persepsi Masyarakat 

b. Fokus masyarakat, 

keluhan, dan 

kemajuan 

penyelesaian 

a. Penilaian Dampak 

Lingkungan & Sosial  

b. Catatan Pengaduan 

Keluhan 

Survei Sedimen Terjadinya Persepsi Negatif 

Masyarakat  

Persepsi 

Masyarakat 

a. Persepsi Masyarakat 

b. Fokus masyarakat, 

keluhan, dan 

kemajuan 

penyelesaian 

a. Penilaian Dampak 

Lingkungan & Sosial 

b. Catatan Pengaduan 

Keluhan 

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

Kemungkinan kegiatan pembebasan 

lahan terbatas 

Perubahan kepemilikan 

tanah akibat kegiatan 

pengadaan tanah 

Kepemilikan 

tanah 

 

 

Kepemilikan dan pemanfaatan 

tanah 

Penilaian Dampak 

Lingkungan & Sosial 

Terjadinya Persepsi Negatif 

Masyarakat karena dampak 

turunan dari kegiatan 

pengadaan tanah 

Konflik sosial a. Persepsi Masyarakat 

b. Fokus masyarakat, 

keluhan, dan 

a. Penilaian Dampak 

Lingkungan & Sosial 

b. Catatan Pengaduan 

Keluhan 
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Sumber Dampak Kemungkinan Dampak Aspek Persyaratan Data Sumber Data 

kemajuan 

penyelesaian 

 Fase konstruksi     

Mobilisasi dan demobilisasi Peralatan, 

Bahan, dan personil selama kegiatan 

pekerjaan sipil 

Peningkatan konsentrasi 

debu (TSP) di udara 

Kualitas udara Data kualitas udara Survei kualitas udara 

Debu berdampak pada 

sistem pernafasan manusia 

dari kehilangan material 

selama transportasi 

Kesehatan 

masyarakat 

Dasar kesehatan masyarakat Penilaian Dampak 

Lingkungan & Sosial 

Gangguan lalu lintas 

sementara akibat aktivitas 

transportasi 

Transportasi Dasar transportasi Survei transportasi 

Kegiatan rekrutmen tenaga kerja Peningkatan pendapatan 

masyarakat (tenaga kerja 

untuk kegiatan pekerjaan 

sipil) 

Dampak 

ekonomi 

a. Baseline kondisi sosial 

ekonomi lokal 

b. Spesifikasi Pekerjaan 

c. % tenaga kerja direkrut lokal 

d. Jumlah tenaga kerja lokal 

Penilaian Dampak 

Lingkungan & Sosial 
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Sumber Dampak Kemungkinan Dampak Aspek Persyaratan Data Sumber Data 

Kecemburuan sosial antara 

pekerja migran dengan 

pekerja lokal 

Kecemburuan 

Sosial 

a. Dasar kondisi sosial ekonomi 

lokal 

b. Perhatian masyarakat, 

keluhan dan penyelesaian 

kemajuan 

a. Penilaian Dampak 

Lingkungan & Sosial  

b. Catatan ganti rugi 

pengaduan 

Pengoperasian basecamp sementara 

untuk pekerja 

Meningkatnya limbah rumah 

tangga dari kegiatan tenaga 

kerja sipil 

Limbah 

Domestik 

a. Jumlah tenaga kerja di 

basecamp 

b. Waktu untuk tinggal (sampai 

akhir konstruksi) 

Rencana kerja proyek 

Pekerjaan sipil untuk pekerjaan 

rehabilitasi / remedial skema irigasi 

(termasuk jalan akses) 

Peningkatan konsentrasi 

debu (TSP) di udara 

Polusi udara Data kualitas udara Survei kualitas udara 

Kebisingan yang dihasilkan 

oleh kegiatan pekerjaan sipil 

Polusi suara Data dasar kebisingan Survei dasar kebisingan 

Dampak dari limpasan sisa 

bahan konstruksi  

Polusi air Kekeruhan, kebutuhan oksigen 

biokimia (BOD), padatan 

tersuspensi total (TSS), oksigen 

terlarut (DO), dan suhu di 

dalam air. 

Kegiatan pengambilan 

sampel air secara berkala 

(termasuk sebelum 

pekerjaan konstruksi) 

Gangguan lalu lintas 

sementara akibat akses 

kegiatan rehabilitasi jalan 

Transportasi Dasar transportasi Survei transportasi 
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Sumber Dampak Kemungkinan Dampak Aspek Persyaratan Data Sumber Data 

Pekerjaan Pembongkaran Peningkatan konsentrasi 

debu (TSP) di udara 

Polusi Udara Data Kualitas Air Survei Kualitas Air 

Kebisingan yang dihasilkan 

oleh kegiatan pekerjaan sipil 

Polusi Suara  Data dasar kebisingan Survei dasar kebisingan 

Potensi tumpahan sedimen 

tambahan dalam sistem air 

dari pembongkaran 

Polusi air Kekeruhan, kebutuhan oksigen 

biokimia (BOD), padatan 

tersuspensi total (TSS), oksigen 

terlarut (DO), dan suhu di 

dalam air. 

Kegiatan pengambilan 

sampel air secara berkala 

(termasuk sebelum 

pekerjaan konstruksi) 

Tahap Pelaksanaan     

Perubahan jadwal operasional 

bendungan 

Penurunan level air akibat 

perubahan jadwal 

operasional 

Kuantitas Air 

 

Kekeruhan, kebutuhan oksigen 

biokimia (BOD), padatan 

tersuspensi total (TSS), oksigen 

terlarut (DO), dan suhu di 

dalam air. 

Kegiatan pengambilan 

sampel air secara berkala 

(termasuk sebelum 

pekerjaan konstruksi) 

Partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan rehabilitasi saluran tersier 

Terjadinya Persepsi Negatif 

Masyarakat karena dampak 

turunan dari kegiatan 

pengadaan tanah 

Konflik sosial a. Persepsi Masyarakat 

b. Perhatian masyarakat, 

keluhan dan penyelesaian 

kemajuan 

a. Penilaian Dampak 

Lingkungan & Sosial 

b. Catatan Pengaduan 

Keluhan 

Terjadinya konflik sosial 

akibat kecemburuan sosial 

antara peserta program dan 

bukan peserta 

Konflik sosial a. Konflik Komunitas 

b. Perhatian masyarakat, 

keluhan dan penyelesaian 

kemajuan 

a. Penilaian Dampak 

Lingkungan & Sosial 

b. Catatan Pengaduan 

Keluhan 
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Lampiran 12. 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 14. 

(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: Penilian lingkungan dari kegiatan proyek harus menangani masalah-masalah 

pengelolaan hama di mana rencana pengelolaan lingkungan yang relevan dan terkait harus 

melakukan pendekatan dengan mempromosikan pelaksanaan Pengelolaan Hama Terpadu. 

Pengelolaan hama ditujukan oleh pemrakarsa proyek selama persiapan UKL-UPL. 
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Lampiran 13. 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). 

b. 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 

Nama Pemrakarsa ………………………………. 

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. 

 

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 

Nama kegiatan proyek  Nama kegiatan proyek secara jeals dan lengkap 

 

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). 

Skala dari kegiatan 

proyek  

 

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 
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Judul Bab / sub-bab Isi / Keterangan 

 

 

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

 

 

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). 

Prinsip Persetujuan 

dalam kegiatan yang 

direncanakan. 

Menguraikan prinsip dari persetujuan yang menyatakan bahwa jenis kegiatan 

pada prinsipnya telah disetujui oleh otoritas lokal. Bukti persetujuan formal harus 

dilampirkan. 

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. 

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 

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. 

Rencana Pengawasan 

Lingkungan 

a. Rencana Pemantauan Lingkungan terdiri dari rencana itu sendiri, pihak yang 
bertanggung jawab, lokasi dan frekuensi intervensi, jadwal pelaksanaan, dan 
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Judul Bab / sub-bab Isi / Keterangan 

jenis mekanisme (misalnya: prosedur untuk pemantauan, metode, dll) untuk 
memantau rencana pengelolaan lingkungan seperti yang diuraikan dalam 
bagian 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. 

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 14. 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 15. 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: 
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(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. 

 

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 16. Distribusi Masyarakat Hukum Adat di Wilayah SIMURP 

No. Nama Daerah Irigasi  BBWS Terkait Kabupaten Provinsi 
Keberadaan 

MHA 

Identifikasi 

MHA 
Lokasi MHA 

1 Kedung Putri Serayu – Opak Purworejo Jawa Tengah Tidak ada N/A N/A 

2 Talang Brantas Jember Jawa Timur Tidak ada N/A N/A 

3 Pamukkulu Pompengan Jeneberang Takalar Sulawesi Selatan Tidak ada N/A N/A 

4 Jurang Batu Nusa Tenggara I Lombok Tengah Nusa Tenggara 

Barat 

Tidak ada N/A N/A 

5 Jatiluhur Citarum Purwakarta Jawa Barat Tidak ada N/A N/A 

 (*) Penapisan awal berdasarkan hasil Studi Bank Dunia dan Kementeriaan Sosial tahun 2011 
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Lampiran 17. TOR (Term of Reference) Konsultasi Publik Rancangan Kerangka Pengelolaan 

Lingkungan dan Sosial ESMF - SIMURP 

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 penyampaia 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 Pamukkulu 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, dokumen ESMF juga meliputi rencana peningkatan 
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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.  

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. 

Waktu dan Tempat 

Konsultasi publik Desain ESMF untuk SIMURP telah dilakukan pada hari Senin - Selasa 

30-31 Oktober 2017 di ruang pertemuan PJT2 (tentatif). Agenda acara konsultasi publik ini 

adalah sebagai berikut: 

No  Time Activity Person in Charge 

1 09.00-09.30 Registrasi  

2 09.30-09.45 Pembukaan  

3 09.45-10.15 Pengenalan SIMURP   

  Istirahat  

4 10.15-11.15 Presentasi Safeguard  

5 11.15-12.15 Rencana ESMF   

6 12.15-13.30 ISOMA  

7 13.30-14.00 Penapisan Penapisan Lingkungan dan 
Sosial 

 

8 14.00-15.00 Diskusi  

9 15.00-15.30 Kesimpulan dan Tindak Lanjut  

10 15.30 Penutupan  

Peserta Konsultasi Publik 

Sasaran peserta untuk konsultasi publik ini adalah 100 peserta, dan melibatkan 

perwakilan dari lembaga pelaksana kegiatan SIMURP, serta perwakilan dari pihak-pihak terkait 
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di tingkat nasional dan kabupaten/kota. Daftar peserta untuk konsultasi publik adalah sebagai 

berikut: 

A. Kementerian dan Lembaga Pemerintah 

1. Direktorat Irigasi dan Rawa, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (4 Orang) 

2. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII (3 Orang); 

3. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak (3 Orang);  

4. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (3 Orang);  

5. Balai Besar Wilayah Sungai Nusatenggara I (3 Orang); 

6. Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung (3 Orang); 

7. Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan (3 Orang); 

8. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (3 Orang); 

9. Direktur Pengairan dan Irigasi, Bappenas (1 Orang); 

10. Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS, Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (1 Orang); 

11. NPMU (2 Orang) 

12. NPIU (2 Orang) 

B. Pemerintah Daerah 

13. Dinas PU-SDA, Kabupaten Musi Banyuasin (1 Orang); 

14. Dinas PU-SDA, Kabupaten Purworejo (1 Orang); 

15. Dinas PU-SDA, Kabupaten Lombok Tengah (1 Orang); 

16. Dinas PU-SDA, Kabupaten Cirebon (1 Orang); 

17. Dinas PU-SDA, Kabupaten Takalar (1 Orang); 

18. Dinas PU-SDA, Kabupaten Jember (1 Orang); 

19. Dinas PU-SDA, Kabupaten Purwakarta (1 Orang); 

20. Dinas BLH/BLHD, Kabupaten Musi Banyuasin (1 Orang); 

21. Dinas BLH/BLHD, Kabupaten Purworejo (1 Orang); 

22. Dinas BLH/BLHD, Kabupaten Lombok Tengah (1 Orang); 

23. Dinas BLH/BLHD, Kabupaten Cirebon (1 Orang); 

24. Dinas BLH/BLHD, Kabupaten Takalar (1 Orang); 

25. Dinas BLH/BLHD, Kabupaten Jember (1 Orang); 

26. Dinas BLH/BLHD, Kabupaten Purwakarta (1 Orang); 
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27. Penyuluh Pertanian Lapangan, Dinas Pertanian Kabupaten Musi Banyuasin (1 Orang) 

28. Penyuluh Pertanian Lapangan, Dinas Pertanian Kabupaten Purworedjo (1 Orang) 

29. Penyuluh Pertanian Lapangan, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah (1 Orang) 

30. Penyuluh Pertanian Lapangan, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon (1 Orang) 

31. Penyuluh Pertanian Lapangan, Dinas Pertanian Kabupaten Takalar (1 Orang) 

32. Penyuluh Pertanian Lapangan, Dinas Pertanian Kabupaten Jember (1 Orang) 

33. Penyuluh Pertanian Lapangan, Dinas Pertanian Kabupaten Purwakarta (1 Orang) 

34. Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin (1 Orang); 

35. Bappeda Kabupaten Purworejo (1 Orang); 

36. Bappeda Kabupaten Lombok Tengah (1 Orang); 

37. Bappeda Kabupaten Cirebon (1 Orang); 

38. Bappeda Kabupaten Takalar (1 Orang); 

39. Bappeda Kabupaten Jember (1 Orang); 

40. Bappeda Kabupaten Purwakarta (1 Orang); 

41. PIU DI Karang Agung Hilir (2 Orang); 

42. PIU DI Kedung Putri (2 Orang); 

43. PIU DI Jurang Batu (2 Orang); 

44. PIU DI Cikeusik (2 Orang); 

45. PIU DI Pamukkulu  (2 Orang); 

46. PIU DI Talang (2 Orang); 

47. PIU Jatiluhur (2 Orang); 

C. LSM, Universitas dan Pihak Pelaksana Lainnya 

48. Dekan Fakultas Teknik, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada 

(1 Orang); 

49. Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Program Studi Teknik Lingkungan, Institut 

Teknologi Bandung (1 Orang); 

50. Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Mataram (1 Orang); 

51. Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya (1 Orang);  

52. Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Jember (1 Orang);  

53. Dekan Fakultas Teknik Pertanian, Universitas Sudirman (1 Orang);  

54. Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Hassanuddin (1 Orang); 

55. Dekan Fakultas Teknik Pengairan, Universitas Brawijaya (1 Orang);  
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56. Konsultan PMTA – WISM II (2 Orang);  

57. Konsultan PPMJIS (2 Orang); 

58. Konsultan JIMI (2 Orang); 

59. IP3A (Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air) DI Karang Agung Hilir; 

60. IP3A (Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air) DI Kedung Putri (tidak ada); 

61. IP3A (Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air) DI Jurang Batu (1 Orang); 

62. IP3A (Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air) DI Cikeusik (tdk ada); 

63. IP3A (Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air) DI Pamukkulu  (1 Orang); 

64. IP3A (Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air) DI Talang (tidak ada); 

65. IP3A (Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air) DI Jatiluhur 

66. GP3A (Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air) DI Karang Agung Hilir; 

67. GP3A (Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air) DI Kedung Putri (4 Orang); 

68. GP3A (Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air) DI Jurang Batu (3 Orang); 

69. GP3A (Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air) DI Cikeusik (3 Orang); 

70. GP3A (Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air) DI Pamakullu (3 Orang); 

71. GP3A (Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air) DI Talang (2 Orang); 

72. GP3A (Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air) DI Jatiluhur; 

73. Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) DI Karang Agung Hilir (6 Orang); 

74. Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) DI Kedung Putri (60 Orang); 

75. Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) DI Jurang Batu (12 Orang); 

76. Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) DI Cikeusik (79 Orang); 

77. Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) DI Pamakullu (12 Orang); 

78. Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) DI Talang (tidak ada); 

79. Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) DI Jatiluhur; 

80. Bank Dunia 
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Lampiran 18. Dokumentasi Konsultasi Publik Untuk Kak (Kerangka Acuan Kerja) Esmf Dan 

Aktivitas Tahun Pertama 

 
Rangkuman komentar dan tanggapan selama konsultasi publik dipaparkan di bagian 

ini. Konsultasi publik dengan berbagai pemangku kepentingan dilakukan di tujuh lokasi di 

wilayah irigasi SIMURP. Presentasi diskusi draf ESMF dengan pemangku kepentingan dilakukan 

dengan menggunakan bahasa nasional, Bahasa Indonesia. 

Tabel 1. Implementasi Konsultasi Publik 

Nama Daerah 
Irigasi 

Lokasi dan Tanggal 
Konsultasi Publik 

Jumlah Peserta Rincian Peserta 

DI Jatiluhur Subang, 31 October 

2017 

81 Orang Pemerintah (Provinsi, Kabupaten / 
Kota, Kecamatan, Desa) & Lembaga 
Swadaya Masyarakat (WUA, 
Asosiasi Petani) & Lainnya 
(Universitas, Konsultan). 

DI Cikeusik Cirebon, 31 October 

2017 

104 Orang Pemerintah (Provinsi, Kabupaten / 
Kota, Kecamatan, Desa) & Lembaga 
Swadaya Masyarakat (WUA, 
Asosiasi Petani) & Lainnya 
(Universitas, Konsultan). 

DI Kedung Putri Purworejo,  

2 November 2017 

129 Orang Pemerintah (Provinsi, Kabupaten / 
Kota, Kecamatan, Desa) & Lembaga 
Swadaya Masyarakat (WUA, 
Asosiasi Petani) & Lainnya 
(Universitas, Konsultan). 

DR Karang Agung 

Hilir 

Palembang,  

6 November 2017 

33 Orang Pemerintah (Provinsi, Kabupaten / 
Kota, Kecamatan, Desa) & Lembaga 
Swadaya Masyarakat (WUA, 
Asosiasi Petani) & Lainnya 
(Universitas, Konsultan). 

DI Pamukkulu Takalar, 7 November 

2017 

58 Orang Pemerintah (Provinsi, Kabupaten / 
Kota, Kecamatan, Desa) & Lembaga 
Swadaya Masyarakat (WUA, 
Asosiasi Petani) & Lainnya 
(Universitas, Konsultan). 

DI Talang Jember, 9 November 

2017 

61 Orang Pemerintah (Provinsi, Kabupaten / 
Kota, Kecamatan, Desa) & Lembaga 
Swadaya Masyarakat (WUA, 
Asosiasi Petani) & Lainnya 
(Universitas, Konsultan). 

DI Jurang Batu Lombok,  
9 November 2017 

55 Orang Pemerintah (Provinsi, Kabupaten / 
Kota, Kecamatan, Desa) & Lembaga 
Swadaya Masyarakat (WUA, 
Asosiasi Petani) & Lainnya 
(Universitas, Konsultan). 

 

 

 

A. DI JATILUHUR 
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A.1. Risalah Pertemuan 

Tanggal : 31 Oktober  2017 

Waktu : 09.00 – Selesai 

Lokasi : Hotel Lotus, Subang 

Peserta : Pemerintah: 36, LSM: 31, dan Lain-lain: 14 

Ringkasan :  BBWS bekerja sama dengan 6 kementerian, balai sudah melakukan 
pemeliharaan tetapi tidak dilimpahkan ke balai sendiri, dan pembentukan 
lalu lintas air sangat lama prosesnya. 

 Prioritas SS Macan & SS Pamanukan untuk saluran induk dan peningkatan 
kapasitas. 

 Program ini membenahi program sebelumnya jadi lebih difokuskan kepada 
saluran. 

 Harus ada kesadaran dari masyarakat untuk tidak membuang sampah di 
sungai, dan akan diadakan pemeliharaan sungai secara berkala, dan 
membutuhkan koordinasi banyak pihak. 

 Untuk kegiatan bank sampah harus dikoordinasikan dengan Bappeda dan 
kegiatan di bantaran sungai tidak diperkenankan. 

 

A.2. Notulensi 

Permasalahan Tanggapan 

Bagaimana jika pengelolaan fungsi aliran Sungai 
Citarum ditujukan untuk masyarakat bukan hanya 
petani? Contohnya sebagai lalu lintas air. 
 
 

Saran untuk pembenahan masyarakat akan kita 
tampung, namun Sungai Citarum adalah sungai terkotor 
dan akan sangat sulit jika hanya BBWS yang menangani. 
Oleh karena itu, kami akan bekerja sama dengan enam 
kementerian terkait. Balai sendiri sudah melakukan 
pemeliharaan namun tidak dilimpahkan untuk balai 
sendiri. Untuk pembentukan lalu lintas sarana air, 
prosesnya akan memakan waktu yang sangat lama. 

Untuk Cirata, wilayah seluas 40 Ha di Ujung terkena 
banjir. Apakah BBWS dapat melakukan survey 
saluran air? 

Salah satu solusinya adalah memperbaiki drainase 
terlebih dahulu. Dan program ini akan terfokus pada 
perbaikan drainase. 

Posisi persawahan Karang Anyar pada saat hujan 
merupakan tempat berkumpulnya air, namun pada 
saat kemarau tidak ada air di lahan dan kebun 
dengan luas kurang lebih 250 Ha. Bagaimana 
solusinya? 

Saluran induknya akan diperbaiki dan ditingkatkan 
kapasitasnya terlebih dahulu. Kami akan prioritaskan 
SS.Macan & SS.Pamanukan, empat kecamatan lainnya 
akan menyusul. 

Apakah camat bisa membantu mengembalikan 
fungsi sempadan irigasi? 

Pertama, drainasenya akan diperbaiki terlebih dahulu. 
Kendala Tarum Timur adalah kapasitasnya jauh dari 
masalah tentang sampah dan perumahan liar. 

Jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan apa saja? Pekerjaan yang dilaksanakan yaitu modernisasi irigasi 
dan rekapitulasi 
 

Saluran Pamanukan mana saja? Selesaikan di Ujung Bugis dan Induk Bugis 
 

Sampah di saluran dan pintu air bagaimana? Harus ada kesadaran dari masayarakat untuk tidak 
membuang sampah di sungai dan akan diadakan 
pemeliharaan sungai secara berkala. Pelaksanaan 
tersebut memerlukan koordinasi banyak pihak. Karena 
kendalanya adalah sampah maka dilakukan penyaringan 
di hulu Tarum Timur. 

Apa saja yang harus dibangun? Pengerukan kali 
Cigadung (Binong), pengerukan kali Ciragem 
(Patrol), dan pembuatan gorong-gorong (BLG II)? 
Apakah bisa? 

Akan ditindaklanjuti pengerukan kali Cigadung (Binong), 
pengerukan kali Ciragem (Patrol), dan pembuatan 
gorong-gorong (BLG II). Semuanya akan dibangun pada 
saat pemancangan dalam keadaan posisi air tenang. 
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Apakah bisa dibuatkan bank sampah di bantaran 
kali agar tidak ada yang buang sampah? 

Sebenarnya aktivitas di bantaran sungai tidak 
diperkenankan. Mungkin harus disosialisasikan oleh 
Bappeda karena kegiatan bank sampah ditangani oleh 
mereka. 

Sungai terancam oleh bangunan-bangunan liar. 
Gerakan apa yang bisa disegerakan? 

Pemeliharaan sungai secara berkesinambungan dan 
perbanyak sosialisasi tentang fungsi bantaran sungai 
 

Untuk langkah kedepannya, apakah ada kejelasan 
mengenai pembongkaran bangunan karena PJT 
sudah mengeluarkan surat tetapi dibangun masjid 
di saluran SS Jengkol. Bagaimana solusinya? Dan 
ada tanggul di Ciasem yang tergerus? kapan mau 
dijalankan? Saluran sekunder sudah menyempit 
bagaimana solusinya? 

Akan dikerjakan dari tahun 2018 sampai 5 tahun ke 
depan, kita menyelesaikan 175.000 ha Tarum timur dan 
utara. Start mulai tahun 2018 yaitu sosialisasi di 
SS.Pamanukan dan SS.Ciasem dan tahun 2020 
pembangunan fisiknya. Untuk SS.Ciasem yang tergerus, 
kami akan melakukan pengecekan untuk ditindak lanjuti. 
Untuk permasalahan saluran sekunder tahun pertama 
pekerjaan drainase 40.000 ha pasti akan ditangani. 
 

Dibutuhkan regulasi. Mohon di sebarluaskan papan 
peringatan untuk masyarakat agar mengetahui itu 
lahan irigasi atau bukan 

Untuk regulasi masih menggunakan DAS yang lama, dan 
untuk papan peringatan di Citarum contohnya, hanya di 
tempatkan di bagian wilayah tertentu yang banyak 
pemukiman dan adanya kegiatan tertentu lainnya. Nanti 
akan di cek kembali dan di tempatkan yang prioritas saja. 
 

Pada saat pengerjaan apakah mengganggu petani 
untuk SS Macan? 

Kita akan sosialisasikan dan butuh koordinasi dan 
semaksimal mungkin kita buat agar petani tidak 
terganggu. Baik debit air dikurangi atau dengan cara 
lainnya, tergantung pada pelaksanaannya nanti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3. Surat dan Daftar Undangan 



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

 

176 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

177 
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A.5. Foto 
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B. DI CIKEUSIK 

B.1. Risalah Pertemuan 

Tanggal : 31 Oktober 2017 

Waktu : 09.00 - Selesai 

Lokasi : Hotel Prima Cirebon 

Peserta : Pemerintah: 47 , LSM: 54, dan Lain-lain: 3 

Ringkasan :  Permasalahan sampah dan sedimen harus mendapat perhatian khusus 
karena lokasi cikeusik. Permasalahan ini lebih mengemuka ketimbang 
permasalahan lainnya dan perlu ada koordinasi dengan instansi terkait 
mengenai sampah dan lain-lain. 

 Balai BBWS Cimanuk Cisanggarung mencanangkan akan ada hari bersih-
bersih untuk mengurangi sampah yang ada pada saluran irigasi. 

 Untuk para Gapoktan, P3A, dan GP3A hendaknya sering melakukan kerja 
bakti untuk memelihara bangunan yang sudah ada 

 Koordinasi dengan pihak terkait mengenai permasalahan penting. Hal yang 
perlu mendapat perhatian adalah masalah sampah harus ada pemisahan 
dahulu sebelum dibawa ke luar rumah itu tugas warga masyarakat. 
Langkah awal adalah sosialisasi tingkat RT/RW kita harus memisahkan 
antara sampah plastik dan sampah organik, agar sampah tersebut juga 
bisa di daur ulang sebagai cara untuk mengurangi penumpukan sampah. 

 Dampak sampah terhadap pertanian sangat berpengaruh terhadap hasil 
panen masyarakat. 

 

B.2. Notulensi 

Permasalahan Tanggapan 

Hal yang sangat penting mempunyai 
balongan, tetapi sampai saat ini belum ada 
penanganan, karena embung tidak 
dipergunakan sebagaimana mestinya 
(seperti untuk menanam/lahan pertanian). 
Sedangkan embung untuk menyimpan air 
ketika air yang datang dari hulu.  
 
 

Sudah ditawarkan kepada temen-teman di DI cikeusik, 
sebenarnya ini adalah persoalan ketersediaan air, konsep 
yang bisa kita lakukan, kami di izinkan untuk membuat 
balongan air/ bak dalam skala besar sekitar 1 atau 2 hektar 
yang bisa kita gunakan pada musim kemarau, nanti kita akan 
mendiskusikan dan merancang mengenai lansdscape-nya 
bahkan bisa digunakan sarana wisata bila memungkinkan. 
Daerah wisata dengan konteks awal yaitu mengupayakan, 
mengurangi, bahkan menghilangkan banjir. 

Kami mengharapkan pemerintah pusat 
untuk memperhatikan aspirasi masyarakat, 
seperti yang disampaikan pada PERGUB 
No.54/2017 yaitu Perencanaan 
Pembangunan dan Perekonomian  untuk 
Masyarakat yang bisa dilaksanakan dan 
disesuaikan dengan janji pemerintah 
tersebut. 
Ada beberapa permasalahan di Kecamatan 
Gebang yang harus di benahi, yaitu: 
1. Terjadinya 6 kali banjir di wilayah 

kecamatan Gebang, penyebabnya 
sampah  

2. Bangunan liar yang menumpang pada 
pemerintah atau negara. 

Kami mengharapkan penuntasan pada 
masalah-masalah yang terjadi pada 
Kecamatan Gebang. 

Kita akan mendiskusikan kepada Kepala Balai untuk 
menangani masalah sampah dan  apa saja yang nantinya kita 
perlukan, atau kita juga bisa mencocokkan jadwal atau 
pertemuan sabtu atau minggu agar bisa mendiskusikan 
keluhan-keluhan yang dapat kita uraikan. 
Dan adanya pembangunan di lahan pemerintah, nantinya 
akan ditangani karena kita juga mempunyai sistem planning, 
dan akan ada penanganan dari pemerintah, maka dari itu kita 
bersosialisasi dalam setiap permasalahan yang ada, begitu 
pula Bank Dunia tidak mengharapkan sama sekali ada korban 
dalam pembangunan. 

Kami mengalami tanah terabrasi, 
perpindahan tanah ke desa lain ± 5000 

Akan kami tindak lanjuti dan akan di survei ke lokasi tersebut 
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meter. Dimana kami mengharapkan 
pemerintah pusat bisa memfasilitasi alat 
besar di desa kami untuk membenahi tanah 
yang terabrasi. 

Yang pertama sebagaimana yang 
disampaikan oleh Pak Purba bahwa saluran 
irigasi atau saluran sekunder yang ada di 
Kecamatan Losari, bapak sudah paham dan 
saya mohon untuk tegas dalam waktu 
“jangan terlalu lama” agar segera di kuras. 
Yang kedua di kecamatan losari masih 
banyak terdapat jalan-jalan usaha tani yang 
belum tersentuh bantuan pemerintah, dan 
kami sudah sepakat membuat 
usulan/proposal. 
Di desa losari ada potensi bendungan air 
yang mengaliri sawah-sawah pertanian 
losari lor yang mengairi 6 desa. Tetapi 
memang belum dikuras.  
 
Di desa barisan ada penghancur sampah, 
dan kami pun sudah mensosialisasikan 
untuk tidak membuang sampah. Tetapi 
kamipun mengharapkan bantuan untuk 
mensosialisasikan. Dan kamipun 
mengusulkan saringan sampah di setiap 
batasan.  

Masalah yang paling besar di daerah kita ini DI cikeusik adalah 
masalah sampah, maka untuk kepala balai bisa ditampung 
keluhan dari masyarakat kita ini dan masalah ini dapat 
dipresentasikan oleh balai.  
 

Untuk mengatasi masalah sampah di DI Cikeusik memang 
sangat butuh penanganan khusus maka dari itu mulai dari 
pemangku kepentingan kita sosialisasikan secara bertahap. 

Disini masalah kami adalah air sangat 
krusial, dari permasalahan itu kami 
mendapatkan air dari BMP8 namun 
keberadaan air dipersulit karena adanya 
sampah, dan syphon yang ada di area kami 
perlu di ganti karena merupakan kendala, 
ketika musim hujan sampah masuk semua 
ke aliran kami.  
Saluran tersier kami sampai ke irigasi itu 
460 meter, namun disana sepanjang 
saluran ditutup oleh masyarakat sehingga 
380 hektar dari area kami hanya mampu 1 
meter untuk mendapatkan air dari irigasi. 
 
Dan masalah sampah bukan hanya 
tanggung jawab kita sendiri, yang mana 
hanya masalah ekonomi dan fisik saja yang 
sering dibahas maka masalah sampah tidak 
disinggung, padahal masalah sampah 
dampaknya sangatlah besar. 

Gorong-gorong juga merupakan program kita, sehingga juga 
sampah tidak menumpuk. Nanti coba kita sama-sama 
kelapangan upaya apa yang nantinya akan kita lakukan 
dengan adanya permasalahan ini.  
Dan usulan tersier ini akan kita bawa ke masing-masing desa, 
dari itu kami usahakan sosialisasi ke masing-masing. Akan kita 
tentukan bagaimana penyelesaian masalah ini. 
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Dampak sampah terhadap lahan pertanian 
semakin jauh hasil pertanian kami semakin 
menurun karena adanya sampah plastik.  
Di desa kami sudah membuat bak 
pembuangan sementara di sepanjang aliran 
irigasi, tetapi ketika masalah satu selesai 
timbul masalah baru lagi. Karena di situ 
sampah menumpuk di satu titik tidak 
pernah di angkut karena tidak adanya 
pembuangan akhir sampah. Harapannya 
tolong untuk wilayah Cirebon Timur 
khususnya ada pembuangan akhir sampah 
dari desa-desa, karena lahan kami pun 
sudah padat. 

Ada pemasukan dari beberapa tadi agar sepakat yang mana 
yang diperlukan dari kesepakatan desa juga untuk mengelola 
dampak dari sampah. 

Sebaiknya memang di canangkan kembali adanya bank 
sampah supaya bisa mengurangi permasalah  yang ada di DI 
Cikeusik 

Ada bendungan sudah 2 tahun pintunya 
rusak keropos yang termakan air asin 
sehingga jebol, sehingga panen gagal 
sampai 70% karena air laut yang masuk. 
Diharapkan saluran-saluran yang ada di 
desa kita ada aliran dari DI Cikeusik. 
Di desa kami pun jalannya masih tanah 
lumpur, usulan yang kami harapkan untuk 
mengadakan jalan pertanian. 

Usulan kami terima dan akan di tindak lanjuti 

Dimana peran dari ini untuk meningkatkan 
kesejahteraan para tani, seandainya 
saluran irigasi terhambat atau mampet 
karena jembatan kurang tinggi, bagaimana 
air itu akan lancar sedangkan di situ banyak 
pembuangan air sampah sehingga hampir 
200 – 300 meter yang isinya sampah 
semua, kemarin dikeruk atau dibersihkan 
hanya ibarat dengan cara “seperti korek-
korek ayam” yang mana kami meminta 
untuk pengendalian sampah tetapi 
diberikan tidak adanya armada. Yang mana 
pengendalian sampah hanya ada di tingkat 
kabupaten, sedangkan kami mengharapkan 
diturunkan ke tingkat kecamatan. 
1 kecamatan 13 desa, persoalan sekarang 
yang sekarang adalah untuk mengendalikan 
sampah. 
Berbenturan air pasang dan air hujan yang 
deras air akan meluap ke perkampungan, 
sehingga perkampungan menjadi kumuh. 

Kami akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk 
penanganan yang ada di wilayah tersebut, dimana ada bagian 
yang bisa kami tangani akan kami tangani 

Di daerah saya terkena banjir akibat gundul 
dan banyak lumpur. Kami mengharapkan 
agar konsultan melaksanakan proyek ini 
dengan baik. Kami juga mengharapkan 
perhatian pada penampungan sedimen 
yang ada. 

Nanti akan kami tindak lanjuti dan melakukan koordinasi 
kembali dengan kabupaten kuningan, agar ada perhatian 
terhadap wilayah yang terkena dampak dari kabupaten 
kuningan 

 

 

 



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

 

185 
 

B.3. Surat dan Daftar Undangan 
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B.4. Daftar Hadir 
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B.5. Foto 
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C. DI KEDUNG PUTRI 

C.1. Risalah Pertemuan 

Tanggal : 02 November  2017 

Waktu : 08.30 – Selesai 

Lokasi : Hotel Sanjaya Inn, Purworejo 

Peserta : Pemerintah: 61, LSM: 42 dan Lain-lain: 26 

Ringkasan :  Sesuai peraturan menteri LH, seluruh kegiatan harus mempunyai dokumen 
lingkungan/ izin lingkungan, berdasarkan jenis pekerjaan dan volume. 

 Akses di wilayah perkampungan adalah penting. Pembangunan jalan 
inspeksi akan dilakukan penelusuran ke lapangan terlebih dahulu. Masih 
terlalu dini untuk ditentukan. 

 Secara terpadu semua instansi terkait ikut mendukung kegiatan seluruh 
irigasi, bukan hanya prokasih (program kali bersih). 

 Perencanaan perlu mengajak partisipasif masyarakat sesuai standar Bank 
Dunia. 

 Saluran tersier perlu dinormalisasi dan akan diakomodir. Untuk gorong-
gorong dan drainase harus dilakukan penelusuran lapangan terlebih 
dahulu. 

 

C.2. Notulensi 

Permasalahan Tanggapan 

Peraturan Menteri Lingkungan “seluruh 
kegiatan harus mempunyai dokumen, 
berdasarkan jenis pekerjaan dan volume”. 
Saran : 
1. Pastikan volume kegiatan, untuk bisa 

mengetahui dokumen kegiatan. 
Purworejo belum punya komisi 
pemilihan amdal. 

2. Pastikan bahwa anggaran tersedia, 
kabupaten tidak mau terbebani dengan 
keberadaan amdal sebagai kebutuhan 
dokumennya. Pemahaman dokumen 
masih minim, terkait biaya amdal yang 
tidak dianggarkan. 

3. Peningkatan dan koordinasi dengan 
UPT-UPT terkait 

1. SIMURP akan menunggu informasi dari Tim desain 
terkait pekerjaan apa yang dilakukan dan berapa besar 
kegiatannya. 

2. Dokumen bisa dipastikan bukan dokumen amdal. 
SIMURP menunggu volume akhir. Pembiayaan Tim 
Organisasi Proyek akan bertanggung jawab sepenuhnya 
terhadap biaya dan pembuatan dokumen lingkungan. 

3. Sosialisasi dan koordinasi tidak berhenti disini, tetapi 
akan terus dilanjutkan dimasa yang akan datang. 

 

1. Sebelah kejaksaan ada penumpukkan 
sampah. 

2.   Berkoordinasi dengan pihak terkait 
untuk kelanjutan desain 

Akan kami tindak lanjuti dan akan dilakukan survey ke 
wilayah tersebut. 

1. Apakah tim sudah meninjau ke lokasi 
atau belum ? Khususnya bangunan di 
tepi irigasi / Jalan Inspeksi 

2. Jalan Inspeksi irigasi digunakan oleh 
masyarakat untuk jalan. Mohon 
dimasukkan dalam anggaran D.I. 
Karena merupakan akses di wilayah 
perkampungan adalah penting.  

3. Apakah besaran anggaran sesuai 
usulan atau sudah ditetapkan ? 

1. Penelusuran dari hulu ke hilir sudah dilakukan. Pada 
saat melakukan koordinasi PSTEKL/PAI dengan rapat 
individual dengan para gapoktan/petani. 

2. Dalam waktu dekat akan dilakukan diskusi bersama 
dengan sistem planning. Masalah di Baledono : Tidak 
ada jalan inspeksi. Akan dilakukan pendekatan secara 
persuasif terkait dengan pembangunan.  

3. Anggaran jalan inspeksi akan dimasukan ke anggaran. 
Tetapi dilakukan penelusuran ke lapangan terlebih 
dahulu. Masih terlalu dini untuk ditentukan. 

1. Jalan inspeksi memiliki spesifikasi 
khusus antara lain: tidak boleh 
dibangun, kepemilikan tanah, tonase 

1. Jalan inspeksi di sempadan. Penggunaan jalan inspeksi 
seharusnya mohon izin ke Balai untuk mengetahui 
standar penggunaan jalan inspeksi. 
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tidak membahayakan konstruksi 
bangunan Irigasi. Tonase perlu 
diperhatikan, tetap dibatasi. Batas 
maksimal tidak diperbolehkan 
melewati bangunan. 

2. Secara terpadu semua Instansi terkait 
ikut mendukung kegiatan saluran 
irigasi, bukan hanya prokasih (program 
kali bersih). 

3. Akses jalan inspeksi memerlukan O & 
P. 

4. Bagaimana SDM yang diperlukan 
dalam O & P. 

5. Kaitan dalam pengoperasian 
modernisasi alat pintu, SDM 
berkurang karena lebih modern, 
diperlukan penerapan metode dan 
pelatihan operator.  

6. Banyak masukan untuk memelihara 
serta kesiapan dalam organisasi dalam 
hal ini GP3A, P3A, UPT, karena sangat 
mubazir apabila pemeliharaan tidak 
dilakukan semestinya. 

2. Penguatan kelembagaan irigasi (KT, P3A) Penyaring 
sampah di setiap batas-batas desa. 
Penanggungjawabnya adalah warga desa. 

3. Modernisasi bangunan dan alat pintu aman dan dapat 
digunakan oleh operator. 

4. Teknis pengangkatan sedimentasi. 
5. Kebutuhan terkait saluran akan dibantu oleh Balai. 

Pembagian air bermasalah. Contohnya 
dalam perencanaan perlu mengajak 
masyarakat (berpartisipasi). 

Standar Bank Dunia memang harus partisipatif. 

1. Pembagian air di pintu air Condosari & 
Candingasinan, debit air kecil (Saluran 
Kesambliplenden) 

2. Gorong-gorong kecil. 

Harus melakukan penelusuran lapangan terlebih dahulu 
terkait masalah tersebut (Untuk gorong-gorong dan 
drainase) 

1. Tim SIMURP harus melakukan 
penelusuran langsung ke lapangan 
didampingi petani. 

2. Saluran tersier hilang karena 
masyarakat melakukan pelebaran.  

3. Gorong-gorong peninggalan jaman 
belanda walaupun saluran air dari 
kauman masuk ke gorong-gorong 
tidak tertampung, melewati dua desa, 
tertutup sampah sehingga air meluap 
kemana-mana. 

Tim perlu mengetahui saluran tersier yang menghilang. Tim 
akan melakukan penelusuran ke lapangan. 
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C.3. Surat dan Daftar Undangan 
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C.4. Daftar Hadir 
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C.5. Foto 
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D. DR KARANG AGUNG HILIR 

D.1. Risalah Pertemuan 

Tanggal : 6 November  2017 

Waktu : 08.30 – Selesai 

Lokasi : Hotel Grand Zuri, Palembang 

Peserta : Pemerintah: 19, LSM: 1, dan Lain-lain: 13 

Ringkasan :  Kerangka kerja SIMURP, menunggu data teknis, rehabilitasi saluran dan 
dredging, daerah kerja tidak di seluruh wilayah, pemasangan pintu air, 
dokumen SIMURP berdampingan dengan dokumen lingkungan. 

 Di tahun 2018 pembuatan dokumen perencanaan pekerjaan di 6 primer 
dan pembuatan pintu air. Penggalian, pembuatan rehab jembatan dan 
jalan desa. Lahan ± 35.000 Ha, demplot sebelum konstruksi apabila ada 
keluhan. 

 Akan diprioritaskan lokasi untuk tanggul banjir yang berada di perbatasan 
antara Daerah Irigasi dan Taman Nasional Sembilang. Tanggul banjir ini 
akan dijadikan pembatas antara Taman Nasional Sembilang dan Daerah 
Irigasi di Karang Agung Hilir. 

 

D.2. Notulensi 

No Permasalahan Tanggapan 

  Apakah dokumen SIMURP, akan 
secara pararel mengikuti dokumen 
lingkungan atau terpisah sendiri? 

 Penyajian dokumen sampel air 

 Memasukan kondisi curah hujan dan 
iklim daerah setempat 

 Limbah Domestik  

Kerangka kerja SIMURP, Menunggu data teknis, rehabilitasi 
saluran dan dredging (pengeruk), daerah kerja tidak 
diseluruh wilayah, pemasangan pintu air, dokumen SIMURP 
berdampingan dengan dokumen lingkungan. 
Dokumen ESMF tetap mengikuti kewajiban dokumen 
lingkungan. Dokumen ESMF merupakan dokumen 
pendukung. Data-data lingkungan yang mendukung akan 
dibuat sesuai dengan kebutuhan dokumen yang muncul  

 Tahun 2018 pekerjaan apa saja yang 
dikerjakan? 

 Pembuatan dokumen perencanaan pekerjaan di 6 
primer dan pembuatan pintu air. 

 Penggalian, pembuatan rehab jembatan, dan jalan desa  

 Memberikan peran partisipasi masyarakat 
setempat dalam konstruksi dan tindak 
lanjut pasca konstruksi 

Masyarakat merupakan salah satu sumber informasi. Setelah 
konstruksi selesai maka akan dikembalikan ke Balai untuk 
pemeliharaan. 

  Dampak positif dan negatif dari 
pembuangan tanah, sirkulasi air akan 
lancar, keasaman tanah, debu dan 
kebisingan tidak ada karena jauh dari 
pemukiman. 

 Jalan poros (jalan usaha tani) ikut 
dibangun dan dibuat pintu air. 

Tanah yang digali dapat dimanfaatkan kembali. Hal ini 
merupakan dampak positif. Sedangkan terganggunya jalan 
umum merupakan dampak negatif 

  Lokasi perbatasan dengan taman 
nasional. 

 Untuk mengembalikan fungsi tanggul-
tanggul pembatasan ini takut air laut 
masuk. 

Untuk perbatasan, tim telah bersama-sama dengan staf 
Taman Nasional untuk melihat batasannya. Tanggul penahan 
banjir akan dibuat untuk menahan banjir dan infusi air laut. 
Selain itu tanggul ini dapat dibuat sebagai pembatas antara 
Taman Nasional dengan daerah irigasi. 
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D.3. Surat dan Daftar Undangan 
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D.4. Daftar Hadir 
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D.5. Foto 
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E. DI PAMUKKULU 

E.1. Risalah Pertemuan 

Tanggal : 07 November  2017 

Waktu : 09.00 – Selesai 

Lokasi : Hotel Grand kalampa Takalar 

Peserta : Pemerintah: 23, LSM: 32, dan Lain-lain : 3 

Ringkasan :  Dinas lingkungan hidup menyarankan pada saat akan dilaksanakan 
proyek terlebih dahulu dokumen-dokumen yang terkait dengan 
lingkungan diselesaikan dahulu, dengan melibatkan dinas terkait 

 Masyarakat meminta untuk ada pengerukan pada bendungan 
pamukkulu karena banyak sedimen yang sudah tidak bisa 
menampung air 

 Perwakilan dari P3A meminta untuk penggelolaan saluran 
dilimpahkan sepenuhnya ke kelompok P3A 

 GAPOKTAN yang membawahi 10 kelompok tani dan mengelola ±136 
Ha sawah tadah hujan dan belum ada pengairan, mereka menuntut 
segera merealisasikan adanya pengairan untuk petani 

 

E.2. Notulensi 

No Permasalahan Tanggapan 

 a. Agar dilakukan pengerukan pada 
Bendung Pamukkulu karena banyak 
sedimen sehingga tidak bisa 
menyimpan air. Di bagian hulu 
Bendung Pamukkulu agar dibuatkan 
tampungan pada area seluas ± 5 Ha, 
yang saat ini sudah beralih menjadi 
kebun jagung. 

b. Saluran tersier di Desa Lantang (10 
P3A), rata-rata tidak terdapat 
bangunan dan bangunan yang ada agar 
dapat ditinjau kembali. 

c. Pada saluran gendong BP 4, agar 
bangunannya diperbaiki karena banyak 
yang sudah mau roboh. 

d. Saluran kuarter yang ada di sawah 
hilang semua karena ditimbun oleh 
masyarakat. 

a. Saluran pembuang akan didesain di DI Pamukkulu  
b. Bendung dan bendungan memiliki fungsi yang berbeda, 

bendung berfungsi menaikkan muka air dan bendungan 
berfungsi menyimpan air (waduk) yang akan dikelola 
untuk dimanfaatkan masyarakat baik untuk irigasi, air 
baku, dll. 

 

 a. Mengenai saluran yang tidak ada lagi 
(tersier dan kuarter), agar diberikan 
petunjuk letak saluran tersebut 
karena saat ini sudah menjadi sawah 
semua. Karena nantinya akan 
dilimpahkan pengelolaannya ke P3A 

b. Mengenai pendanaan proyek, agar 
biaya untuk P3A segera ditindaklanjuti 
dan diserahkan ke GP3A dan P3A 
untuk pengelolaannya agar dapat 
segera dikerjakan. 

a. Agar aparat desa dan P3A ikut mendampingi jika ada 
kegiatan konsultan di lapangan dan memberikan 
usulannya. 

b. Kelompok Tani bekerjasama dengan P3A, Kelompok Tani 
yang berada pada DI Pamukkulu akan diusulkan menjadi 
P3A 

 a. Gapoktan membawahi 10 kelompok 
tani dan mengelola ± 136 Ha sawah 
tadah hujan dan belum ada 
pengairan. Apakah kelompok tani bisa 
berperan sebagai P3A? atau apakah 

a. Bendung Pamukkulu hanya menaikkan muka air supaya 
bisa dialirkan ke saluran.  

b. Akan dibangun Bendungan Pamukkulu berada sekitar 7 
km di atas Bendung Pamukkulu, yang berfungsi untuk 
menyimpan air, kemudian air akan dilepas dari 
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kelompok tani dan P3A bekerjasama 
dalam hal saluran tersier. 

b. Dalam perencanaan terdapat saluran 
tersier pada Pabundukan dan 7 petak 
tersier, agar dapat direalisasikan. 

c. Pabundukan merupakan daerah 
terdampak banjir, setiap tahunnya 
sekitar 70% areal terendam banjir. 
Sering gagal panen. Dalam 1 tahun, 1 
kali panen. Karena daerah rendah, 
kemungkinan merupakan daerah 
rawa, mungkin bisa dibuatkan 
pembuangan air, supaya bisa dibuang 
ke sungai.  

d. Masukan untuk Lingkungan Hidup, 
untuk meningkatkan produksi, petani 
di Pabundugan menggunakan cara 
dengan mengebor air. Mungkin dapat 
dilakukan pengecekkan terhadap 
pengeboran tersebut agar tidak ada 
dampak negatif yang timbul. 

bendungan sesuai kebutuhan sawah yang ada di 
bawahnya. 

c. Lokasi akan disurvey oleh tim 
d. Kami akan meneruskan saran ke Dinas terkait 

 a. Saluran primer dan sekunder dikelola 
oleh pemerintah. Saluran tersier 
dikelola dengan bekerjasama dengan 
masyarakat. Bedasarkan pengalaman 
sering tidak sesuai antara rencana 
tersier dengan primer dan sekunder.  

b. Kelembagaan P3A/GP3A dan Gapoktan 
bertanggung jawab membina 
kelompok tani. Bagaimana dengan 
pembinaan secara teknis P3A? 

c. Aset berupa tempat tinggal P3A agar 
ditempati 

Tim sudah menelusuri kerusakan-kerusakan yang ada. Saluran 
ditinjau dari hulu ke hilir, untuk areal yang belum terjangkau 
akan didesain saluran muka. 
 

 a. Perlu regulasi yang jelas, bangunan apa 
saja yang bisa dibangun di atas 
jaringan? Masyarakat di lapangan 
memiliki kebebasan untuk membangun 
misalnya jembatan karena tidak ada 
aturan yang jelas. 

b. Banyak pohon-pohon besar di 
sempadan saluran, secara teknis 
berpotensi merusak bangunan irigasi di 
lapangan. 

c. Banyak masyarakat bercocok tanam 
dan berkebun di sempadan sungai, 
memenuhi kebutuhan airnya dengan 
membobol saluran. 

d. P3A agar memberikan masukan, 
terutama untuk petak-petak yang 
berada lebih tinggi dari petak tersier. 

e. Agar dilakukan survey ulang petak 
tersier apakah benar-benar bisa 
diterapkan untuk irigasi teknis.  

f. Pengerusakan pintu dan pembobolan-
pembobolan sekecil apapun agar 
dilaporkan. 

a. Apabila usulan pelebaran jalan tani dan 
peningkatan fungsi saluran disetujui maka 
dokumen-dokumen pendukung perlu untuk 
disusun. 

b. Pengelolaan bendung dan main system 
(primer dan sekunder) merupakan 
kewenangan pemerintah dan jaringan tersier 
akan dikelola oleh petani. 

 

 Salah satu penyebab banyak terjadi Ada peningkatan kelembagaan sebagai bagian dari 
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pembobolan pada bangunan dan saluran 
adalah kurangnya kelembagaan seperti 
P3A. Harapannya dapat dibentuk tambahan 
kelembagaan sejenis. 

kegiatan SIMURP 
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E.3. Surat dan Daftar Undangan 
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E.4. Daftar Hadir 
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E.5. Foto 
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F. DI TALANG 

F.1. Risalah Pertemuan 

Tanggal : 09 November  2017 

Waktu : 09.00 – Selesai 

Lokasi : Gedung PU Bina Marga Kabupaten Jember 

Peserta : Pemerintah: 20, LSM: 35, dan Lain-lain: 6 

Ringkasan :  Sudah ada perjanjian kerja sama antara warga masyarakat dengan pihak 
pemerintah terkait dengan penggunaan lahan di area irigasi. Jika suatu 
waktu lahan tersebut akan dipergunakan oleh pemerintah, warga siap untuk 
meninggalkan area irigasi tersebut. 

 Perbaikan irigasi ini merupakan program besar negara kita, yang pemerintah 
inginkan agar kita tidak tergantung pangan dari luar. 

 Dinas pertanian menyarankan pada saat waktu pelaksanaan harus 
mempertimbangkan kalender musim tanam. 

 Perlu adanya penataan air dan kami sangat mengharapkan kepada juru kunci 
untuk menginformasikan kepada sebagian masyarakat untuk rela 
membagikan air kepada wilayah yang belum kebagian. 

 

F.2. Notulensi 

No Permasalahan Tanggapan 

 a. Untuk masalah sipai (sistem informasi 
pengelolaan aset irigasi), agar benar-
benar dipastikan sesuai dengan jadwal 
musim tanam sehingga tidak 
merugikan petani.  

b. Dan mengenai sedimen waduk kami 
banyak sekali mendapat masukkan dari 
petani tentang saluran-saluran irigasi di 
wilayah kita dan kondisi saluran sampai 
tingkat tersier dan kuartet. 

a. Juru pintu pasti akan meminta jadwal atau pengesahan 
pembagian air, dan juga berkoordinasi ketika melakukan 
penggiliran air. 

b. Masalah sedimen, semakin lama wilayah sawah akan 
tinggi karena laju sedimen. Yang perlu dicermati bahwa 
kondisi pembagian air belum bisa di alirkan bersama dan 
musim tanam belum dikeluarkan secara resmi. 

 Masalah pembangunan olak (ketika ada 
banjir tidak akan menguras tekanan-
tekanan air yang ada) kenyataannya 
sekarang ini bangunan itu bocor. Harap 
segera dievaluasi karena tekanan air pada 
saat banjir sangat tinggi. 

a. Perbaikan irigasi ini merupakan program besar negara 
kita, yang pemerintah harap kita tidak bergantung lagi 
pangan dari luar. Yang kuncinya dari pundak dari bapak-
bapak dan ibu-ibu petani. 

b. Dan permasalahan dari saluran-saluran irigasi banyak 
perubahan lingkungan yang terjadi. Sejak 10 tahun yang 
lalu adalah sulit untuk meramal kapan musim penghujan, 
karena perubahan lingkungan yang ada atau tidak pasti. 

c. Bahkan BMKG pun sulit untuk meramal iklim dan cuaca. 
Maka dengan saluran irigasi ini pada saat kemarau atau 
penghujan agar lahan-lahan irigasi di kelola dengan baik. 

d. Dan bukan hanya sawah yang di tangani dengan sistem 
hidrolik, tetapi perkebunan pun juga. 

e. Tantangan kita pun sangat besar karena curah hujan yang 
sangat deras. Dan syarat-syarat tanam yang ada dapat 
disesuaikan. 

f. Tidak ada gunanya ada tanah dan lahan tetapi tidak ada 
air, jangan sampai kekeringan pada musim hujan bahkan 
kekeringan saat musim kemarau. 

g. Kamipun berharap petani bisa menyampaikan kesulitan-
kesulitan yang ada di lapangan, sehingga menjadi 
pemikiran-pemikiran bagi kami. 

h. Yang harus kita perlu cermati kajian akademis dari Pak 
Cahyo, kaitannya dengan jadwal ranah yang morat-marit, 
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sekarang sudah November, jadwal ranah kita belum bisa 
merekomendasikan karena kesulitan untuk memprediksi. 

i. Untuk memenuhi kebutuhan air dengan cara mengalirkan 
dari sumur pantek. 

j. Penilaian positif dari kementerian, ketersediaan jauh 
lebih rendah dari kebutuhan, khususnya dari masyarakat 
ambulu mengelola ketersediaan air dengan pompa, 
mengoptimalkan sumur-sumur dangkal di wilayah 
masing-masing. 

k. Dimana iklim tidak menentu yang mana tantangan tidak 
mudah, dilihat dari sejarah pembangunan talang sungai 
relatif sempit, areal yang bisa kita aliri tidak lebih dari 
10%, yang mana sangat bersyukur bila dapat 3 kali tanam. 
Yang patokannya 2 tahun 5 kali tanam. Di mana dulu 
bukan jenis padi yang akan ditanam tetapi perkebunan, 
seperti tanaman tembakau, yang intensitas tidak 
diperbaiki sudah mengalami produksi yang baik/ tanam 
yang baik ± 3 kali tanam. 

l. Talang merupakan salah satu contoh daerah yang 
memiliki irigasi yang baik. Dalam UU 11 tahun 2011 
mengenai pertanian, dengan alasan apapun irigasi teknis 
tidak boleh alih fungsi. 

m. Antara infrastruktur yang telah dibangun perlu ada 
pengukuran ulang mulai dari bendung sampai dengan 
bangunan sadap terakhir karena tidak luput dari masalah 
air. 

n. Batasan fokus atau kegiatan sepanjang dari bedung 
hingga hilir bagaimanapun juga ini adalah sumber air, 
antara sumber air atau jaringan irigasi tidak bisa berdiri 
sendiri. 

o. Dan sempadan untuk penetapan garisnya perlu 
pengukuran bersama dari pengamat desa dan konsultan 
atau pihak terkait. Dalam paling hal utama dalam 
pemberdayaan masyarakat secara total hanya formalitas. 

 

 a. Kami mendukung kegiatan SIMURP 
tentang kedaulatan pangan, yang 
notabenenya kami salah satu desa 
tertinggal untuk infrastruktur saluran irigasi 
tersiernya.  
b. Ada saluran tersier yang jebol dan semua 
transportasi dialihkan ke selatan. Dan kami 
meminta agar dibuat saluran GP3A. 

Saya meminta pedoman kepada konsultan, sebagai petunjuk 
dan itu akan di back up, terpenting tautan tanam yang sama, 
dan masalah kompensasi untuk pengaliran DI. 
Catatan untuk konsultan untuk mecatat bagian-bagian atau 
pedoman yang terpenting untuk pelaksanaan yaitu tata 
tanam. Seperti giliran dalam pembagian aliran-aliran. 
 

 Pada setiap pembangunan akan ada 
dampak negatifnya. Akan dilakukan upaya 
untuk meminimalisir hal tersebut. Salah 
satu dampaknya adalah adanya lahan yang 
kekurangan air. Selain itu kami 
mengharapkan kompensasi karena banyak 
tanaman yang mati akibat kekeringan pada 
saat pelaksanaan proyek. 

Biasanya maksimal dibuat jadwal 10 hari, dengan pembagian 
5 hari mati dan 5 hari mengalir. Pasti kita akan tetap 
berkoordinasi dan kita tetap akan mengupayakan yang 
terbaik dan akan sangat berhati-hati dalam penyusunan 
jadwal pengeringan. 
 
Perlu diperhatikan agar jangan sampai ada korban akibat 
pengeringan ini. Akan dilakukan penyelesaian untuk hal ini 
atas persetujuan berbagai pihak yang terlibat. Setiap kerugian 
yang muncul harus diperhitungkan dengan baik melalui 
musyawarah dan akan ada kompensasinya.  

 Terdapat komponen-komponen penting 
untuk penataan air. Kami mengharapkan 
adanya SDM melalui musyawarah dan akan 

- Saya harapkan bapak juru untuk berkoordinasi yang ada 
kaitannya dengan hulu dan hilir. 

- Kaitannya dengan tata tertib untuk disosialisasikan dalam 
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ada kompensasinya 
 

pembangunan dam di wilayah Ambulu. 
- Kami selama ini telah melakukan kegiatan inventarisasi 

tetapi baru 3 juru, di Ambulu Cangkring, Mandigo, dan 
Patukebo. 

- Saluran tersier tidak kami tangani semua mungkin hanya 
sekitar 20%.  

- Kami telah meminta kepada bapak pengamat untuk 
penyeleksian dan kami pertimbangkan juga akses jalan. 
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F.3. Surat dan Daftar Undangan 
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F.4. Daftar Hadir 
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F.5. Foto 
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G. DI JURANG BATU 

G.1. Risalah Pertemuan 

Tanggal : 09 November  2017 

Waktu : 09.00 – Selesai 

Lokasi : Hotel Dmax, Lombok 

Peserta : Pemerintah: 29, LSM: 14, dan Lain-lain: 12 

Ringkasan :  Tahapan DED dan perhitungan hidrolis agar segera dilakukan. Masalah 
sedimentasi bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi masyarakat. 

 Mengenai usul pengurasan sedimen embung, perbaikan pintu, 
pembuatan saluran pendukung akan ditampung dan perencanaannya 
tergantung dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini Bank Dunia bekerja 
sama dengan Dirjen SDA menampung usulan tersebut dan 
menyampaikannya kepada pihak terkait. 

 Bahan sedimentasi sudah ada yang dimanfaatkan untuk pembibitan 
tanaman. 

 

G.2. Notulensi 

No Permasalahan Tanggapan 

 1. Masalah Sedimentasi, saya mempunyai 
pengalaman membuat bendungan besar 
dan membuang 141.000 m3 tanah bekas 
galian sehingga tertutup jaringan jurang 
sate. Namun masyarakat justru senang 
mereka bisa mengambil dan bekerja 
disana.  
2. Kami berharap konsultan mendeteksi 
kembali Q saluran apa sudah sesuai 
dengan rencana atau belum. 
Sebagai informasi pintu-pintu intake 
bendung-bendung yang ada disini tidak 
beroperasi dengan baik ketika musim 
hujan. 

Tahapan DED Jurang Batu ialah pengukuran Long Cross 
situasi saluran belum dilakukan dan akan dilakukan dan peta 
situasi Daerah Irigasi sendiri menggunakan sistem Lidar akan 
segera dilakukan, dan kami memang belum menguji Q 
saluran, kemiringan saluran existing, secara hidrolis semua 
itu akan kami lakukan. 

 1. Berkaitan dengan sedimentasi, 
manfaatnya itu luar biasa malahan warga 
beli sedimentasi 
2. Persoalan kami adalah terkait 
mengenai aset. Tanah BBWS dulu pernah 
dibeli untuk saluran irigasi, dan 
pembebasan lahan di sisi kiri dan kanan 
namun lahan tersebut sudah diambil oleh 
masyarakat dan tidak ada teguran dari 
BBWS dan P3A. Patok-patok sudah hilang, 
jika kami memiliki data kami ingin 
mengembangkan untuk penghijauan dan 
sebagainya. Harapan kami jika memiliki 
data atau sesuatu yang bisa menguatkan 
itu lebih baik. 

Dampak secara khusus sedimentasi ada yang positif. 
Memang ada beberapa patok hilang dan data-data juga ikut 
hilang, namun untuk status atas kepemilikan lahan untuk 
dilakukan penghijauan akan ditindak lanjuti. 

 1. Untuk mengantisipasi masalah galian 
di embung, mungkin bisa sekaligus 
dilakukan modernisasi pada anak 
sungainya. Hal ini karena palung 
anak sungai di beberapa tempat 
rendah dan bisa dijadikan tempat 
pembuangan galian.  

Masukan yang sangat beramnfaat dari Bapak Sukaman akan 
kami tampung. Pada bulan April 2018, volume RAB dan 
dokumen kontrak yang baru sudah siap, namun belum tahu 
kapan pelaksanaannya karena saat ini masih pada tahap 
persiapan. 
 



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

 

238 
 

2. Contohnya, embung Penjanggik di 
sisi kiri dan kanan palungnya rendah 
, sehingga terjadi erosi dan 
menimbulkan sedimen di embung. 

3. Ada galian cadas yang belum tuntas 
di BJB 0, BJB 3, BJB 10, dan BJB 
terakhir. 

4. Kemudian saluran yang berdekatan 
dengan jalan harus dibuatkan 
saluran gendong pembuang karena 
sisa-sisa perbaikan jalan itu langsung 
masuk ke sungai menyebabkan 
sedimentasi mengeras dan akan sulit 
digali. 

5. Tikungan saluran (R) itu perlu diteliti 
karena terjadi pusaran air.  

6. Kapan waktu selesai persiapan 
proyek ini? 

 Embung Jurang Jale 20 tahun tidak pernah 
dilakukan pengurasan karena pintu rusak. 
Pada tahun 2015, kami pernah 
mendapatkan surat dari pihak BBWS 
provinsi akan melakukan pengurasan dan 
perbaikan pintu namun hingga saat ini 
tidak ada realisasi. Kemudian kami juga 
mendapatkan informasi sebelum tahun 
2013, provinsi pernah mensurvey embung 
tersebut untuk dilakukan pengurasan dan 
sempat diukur sedimen sudah mencapai 
setengah, namun hingga saat ini embung 
tidak dapat dikuras. Alasan dari PU 
provinsi sudah dibawakan pompa besar 
tapi tetap tidak bisa kering dan kesulitan 
untuk membuang sedimen. Masyarakat 
sendiri menyarankan agar jangan sampai 
embung ini mengalami pendangkalan yang 
hampir rata, karena embung ini berfungsi 
sebagai irigasi dan sebagai sumber air 
bersih masyarakat ketika musim kemarau. 
Air di embung sudah kental lumut dan 
berlumpur. Harapan kami dari pemerintah 
desa, pihak BBWS bisa memperbaiki 
embung tersebut dan jika alasan untuk 
memperbaiki embung tersebut pompa 
besar tidak mampu menguras, bisa 
menggunakan mesin sumur bor untuk 
membuat lubang. Untuk tempat 
pembuangan sedimentasi ini yang masih 
kami pikirkan. 

Konsultan akan mengkaji bagaimana tempat pembuangan 
sedimentasi tersebut 

 Pintu Embung Grantung sudah rusak, 
sehingga petani yang membutuhkan air 
merasa kesulitan karena pintu embung 
yang rusak dan sedimentasi sudah cukup 
tinggi. Tahun 2015 ada pembuatan 
jembatan pengaman padahal yang 
diharapkan pintu embung yang diperbaiki. 
Kami siap untuk menampung 

Terkait pintu-pintu embung yang kebanyakan rusak kami 
sebagai konsultan akan mengkaji mengapa pintu-pintu 
embung rusak, apa karena konstruksinya atau 
perhitungannya 
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sedimentasinya 

 Embung Surabaya berada di dalam kondisi 
tidak bisa menampung air sehingga 
masyarakat dan ternak terkena dampak 

DI Surabaya tidak masuk dalam program SIMURP 

 Embung Dusun Tegal Sari tidak pernah 
disentuh, tanah embung sudah naik 
kejalan. Harapan kami tolong disurvey dan 
diperbaiki 

Tim kami akan melakukan survey 

 Setiap ada pembangunan bendung yang 
tinggi muka air mencapai 5-8 m, tidak ada 
pintu-pintu embung ini yang benar-benar 
bagus, ada yang bisa dibuka ada yang 
tidak. Masukan untuk konsultan jangan 
sampai pembuatan pintu-pintu embung 
diatas 5 m itu menggunakan standar, 
harus secara analisis berapa tebal plat, 
tinggi, kemiringan, semua harus 
diperhitungkan. Sebagai seorang teknik 
pengairan, terjadinya sedimentasi itu 
karena R (kemiringan) tidak sesuai. 

Saran akan kami tampung 

 Berkaitan dengan cakupan pekerjaan 
apakah akan sampai ke jurang sate hulu 
atau hanya jurang sate hilir, dan terkait 
usulan pekerjaan dari DED TL yang 
beberapa ada diluar DI Jurang Batu apakah 
memungkinkan untuk dimasukkan ke 
dalam kegiatan ini 

Usulan kegiatan maupun perencanaan itu semua tergantung 
dari pemerintah indonesia, dalam hal ini kami Bank Dunia 
bekerja sama dengan Direktorat Jendral SDA. Jadi nanti kami 
akan memperoleh semua usulan kegiatan tersebut dari 
orang-orang yang terkait dengan instansi tersebut. Pada 
prinsipnya, sekarang ini apa yang akan di usulkan sebaiknya 
di usulkan saja. 

 Embung Pejanggik sudah puluhan tahun 
rusak pintunya dan mengakibatkan 
tingginya sedimen. Oleh karena itu, mohon 
perbaikan pada pintu penguras dan 
pengerukan sedimen. 
 

Tim kami akan melakukan survey ke lokasi ini 

 Jalan Usaha Tani Desa Pejanggik 
1. Mohon Pembukaan Jalan baru di 

sekitar Saluran Irigasi sepanjang 1 Km. 
Tanahnya sudah dibebaskan pada 
tahun 1995 sebagai jalan usaha tani 

2. Mohon dibangunkan irigasi sepanjang 
5 Km ( Tersier ) 

Permintaan akan kami sampaikan/teruskan 

 Bahan sedimentasi ini sudah dimanfaatkan 
sebagai inti sari makanan yang diperlukan 
tanaman (bagus untuk pembibitan).  
Di bagian selatan Lombok, tanahnya retak 
sehingga tidak bisa dibuat bangunan. 

Saran kami terima 
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G.3. Surat dan Daftar Undangan 
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G.4. Daftar Hadir 
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G.5. Foto                        

 

 

 

 

 

 

 

 


