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LARPF ini harus dibaca bersama dengan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial 

(Environmental and Social Management Framework, ESMF) dan Kerangka Kerja Perlibatan 

Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement Framework, SEF). 

 
1 Istilah “pemukiman kembali” dimaksudkan sebagai relokasi ke tempat yang baru. Namun, di Indonesia, istilah 

ini bisa memiliki arti yang lebih sempit, yaitu membersihkan tanah dari para pemukim, bangunan dan apa pun 
yang ada di atas tanah tersebut, memberikan kompensasi, dan mungkin saja tidak termasuk menyediakan 
tempat untuk relokasi penduduk yang telah menetap atau menggunakan tanah tersebut. 
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Daftar Istilah  
 

Istilah Definisi 

Konsultasi dengan 
Warga Terdampak 
Proyek/WTP (dan 
kelompok rentan) 

Suatu proses pemberian informasi yang tepat waktu, dapat diakses, dan 
memadai kepada WTP, sambil dengan sungguh-sungguh mendengarkan 
dan mempertimbangkan kekhawatiran mereka atas 
rencana/informasi/subproyek yang diusulkan. Konsultasi dapat 
dilakukan dalam banyak cara, dan harus disesuaikan dengan tujuannya, 
termasuk dengan kelompok-kelompok rentan dan WTP. 

Rencana tindakan 
korektif (corrective 
action plan, CAP) 

Serangkaian rencana aksi yang wajib dikembangkan dan dilaksanakan 
untuk mengisi kesenjangan dengan ESS 5 Bank Dunia terkait proses 
pengadaan tanah dan/atau proses pembebasan yang dilakukan oleh 
subproyek. 

Tanggal batas akhir 
(cut-off date) 

Tanggal tertentu untuk menetapkan siapa yang berhak menerima 
kompensasi dan/atau bantuan/assistance dan siapa yang tidak berhak; 
dan WTP yang bagaimana yang memenuhi syarat. Tanggal batas akhir 
akan dibahas dan dikonsultasikan dengan WTP, dan hal ini akan 
disampaikan kepada WTP. 

Perpindahan ekonomi Situasi ketika WTP tidak dapat memperoleh penghasilan dan/atau 
melakukan kegiatan untuk mata pencaharian dan/atau memperoleh 
manfaat ekonomi seperti dulu ketika memanfaatkan/melakukan 
kegiatan di atas tanah karena adanya pengadaan tanah untuk proyek. 

Matriks Hak Daftar dari hal-hal yang berhak diberikan kepada WTP dalam proses 
pengadaan tanah. 

Mekanisme 
penanganan 
pengaduan dan 
keluhan 

Sistem penanganan keluhan yang akan tersedia sebelum dimulainya 
proses pengadaan tanah. 

Tanah milik 
pemerintah 

Tanah yang terdaftar di bawah hak lembaga pemerintah tertentu, dan 
tanah ini telah dimasukkan sebagai bagian dari aset lembaga tersebut. 

Pemukiman kembali 
secara in-situ 

Kondisi ketika bangunan WTP dimundurkan dari garis bantaran sungai, 
dan masih berada di kawasan/lingkungan yang sama. Pemukiman 
kembali secara in-situ juga dikenal sebagai relokasi di tempat. 

Pemukiman kembali 
secara paksa 

Situasi di mana WTP tidak memiliki pilihan yang berarti untuk menolak 
relokasi dari bidang tanah yang dibutuhkan untuk proyek. 

Uji tuntas tanah (land 
due diligence) 

Serangkaian kegiatan yang termasuk verifikasi dokumen tanah dan 
verifikasi lapangan untuk menilai kepemilikan dan penggunaan tanah 
sebelumnya, termasuk apabila tanah (di lokasi subproyek) telah 
diperoleh dan/atau dibebaskan untuk subproyek. 

Rencana Tindakan 
Pengadaan Tanah dan 
Pemukiman Kembali 
(Land Acquisition and 

Dokumen perencanaan pengadaan tanah, yang memuat informasi 
mengenai bagaimana cara pengadaan tanah, ukuran bidang tanah yang 
akan diperoleh, siapa yang akan terkena dampak, berapa banyak rumah 
tangga dan perorangan yang akan terkena dampak dan dengan cara apa, 
paket kompensasi dan/atau bantuan yang disepakati untuk diberikan 



 

 

Istilah Definisi 

Resettlement Action 
Plan, LARAP) 

sebelum pembersihan lahan (land clearance), pengaturan organisasi 
untuk menerapkan LARAP, prosedur penanganan keluhan, dan 
dokumentasi konsultasi dengan WTP. LARAP juga dikenal sebagai 
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah atau DPPT. 

Penilai pubik Perorangan yang memiliki sertifikasi dari pelatihan dan memiliki tingkat 
keahlian dan pengalaman tertentu untuk melakukan penilaian aset 
untuk pemberian kompensasi dalam pengadaan tanah. Juga dikenal 
sebagai penilai independen atau penilai publik bersertifikat.  

Domisili Keterangan di dalam Kartu Tanda Penduduk yang menunjukkan bahwa 
seseorang adalah warga suatu kota (dan provinsi) di Indonesia. 

Perpindahan secara 
fisik 

Situasi ketika warga dipindahkan ke tempat yang baru karena adanya 
pengadaan tahah. 

Uji tuntas tanah awal 
(preliminary land due 
diligence) 

Serangkaian kegiatan yang melibatkan tahap awal kajian dokumen tanah 
dan kunjungan lapangan untuk menilai kepemilikan dan penggunaan 
tanah sebelumnya yang diperlukan untuk subproyek, termasuk apabila 
tanah telah diperoleh atau dibebaskan sebelumnya untuk subproyek, 
untuk menginformasikan jika subproyek harus dikecualikan atau 
lokasinya atau desainnya dimodifikasi untuk mengurangi dampak dan 
risiko, dan apabila LARAP atau rencana tindakan korektif perlu disusun.  

Warga Terdampak 
Proyek/WTP 

Orang perseorangan dan rumah tangga yang terkena dampak negatif 
proyek, termasuk pemindahan secara ekonomi dan/atau fisik yang 
terkait dengan pengadaan tanah. 

Pemulihan tanah milik 
pemerintah atau 
tanah negara 

Situasi ketika tanah milik pemerintah atau tanah negara diduduki 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang/masyarakat, dan pemerintah akan 
mengambil kembali tanah tersebut melalui serangkaian prosedur 
tertentu sesuai dengan ESS 5 Bank Dunia. 

Relokasi Kondisi ketika WTP harus dipindahkan ke tempat dan/atau lokasi baru 
dari tempat tinggal mereka. Dalam banyak kasus, istilah ini digunakan 
secara bergantian dengan permukiman kembali.  

Penilaian Sosial (social 
assessment) 

Suatu langkah dalam pengembangan LARAP, yang mencakup kegiatan 
untuk melakukan assessment dan membuat daftar potensi kerugian aset 
(fisik dan/atau non-fisik) akibat pengadaan tanah. Laporan penilaian 
sosial mencakup situasi sosial dan ekonomi/mata pencaharian Warga 
Terdampak Proyek yang terkait dengan penggunaan tanah saat penilaian 
sosial dilakukan. Hasil dari penilaian sosial akan digunakan sebagai 
informasi dalam melakukan penilaian yang akan dilakukan oleh penilai 
publik. 

Tanah negara Tanah yang tidak terikat pada lembaga pemerintah mana pun, tidak 
memiliki sertifikat resmi, dan dikelola di bawah penguasaan negara. Di 
Indonesia, tanah negara dikelola di bawah Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan. 

Tipologi WTP Pengkategorian Warga Terdampak Proyek menurut status kepemilikan 
dan/atau bentuk hak penggunaan atas tanah.  



 

 

Istilah Definisi 

Penilaian (valuation) Suatu tahap dalam proses pengadaan tanah ketika penilai publik 
menghitung nilai material dari potensi kerugian dari apa yang telah 
dinilai dalam penilaian sosial. Nilai material/moneter dari potensi 
kerugian tersebut karena pengadaan tanah akan disertakan di dalam 
LARAP sebagai bentuk paket kompensasi dan/atau bantuan permukiman 
kembali. 

Sumbangan tanah 
sukarela 

Salah satu modalitas untuk pengadaan tanah, ketika perorangan atau 
masyarakat menyumbangkan sebidang tanah untuk tujuan proyek. 

 

  



 

 

1. Pendahuluan 

Standar Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and Social Standard/ESS) 5 Bank Dunia 

menetapkan standar dan persyaratan utama untuk pengadaan tanah, yang juga mencakup 

pengelolaan risiko yang berkaitan dengan pembatasan penggunaan tanah, pemukiman kembali 

secara paksa, dan dampak ekonomi yang merugikan terkait dengan pengadaan tanah dan 

pemulihan kembali tanah milik negara atau milik pemerintah. Pengadaan tanah atau pembatasan 

penggunaan tanah yang dipicu oleh proyek dapat menyebabkan perpindahan fisik (relokasi, hilangnya 

lahan pemukiman, atau hilangnya tempat tinggal), perpindahan ekonomi (hilangnya lahan, aset atau 

akses ke aset yang menyebabkan hilangnya sumber pendapatan atau sarana lain sebagai sumber mata 

pencaharian) atau keduanya. Istilah “pemukiman kembali secara paksa” mengacu pada dampak-

dampak tersebut. Berdasarkan ESS 5, pemukiman kembali dianggap tidak secara sukarela apabila 

orang atau masyarakat yang terkena dampak tidak memiliki hak untuk menolak pembebasan tanah 

atau pembatasan penggunaan tanah yang mengakibatkan pemindahan secara fisik dan/atau ekonomi.  

Dikarenakan lokasi yang berpotensi dilakukan pembangunan belum dinilai dan dikonfirmasi, maka 

sebuah pendekatan kerangka kerja disusun untuk NUFReP. Rencana pengadaan tanah subproyek akan 

dikembangkan setelah lokasi potensial sudah diidentifikasi dan skema pengadaan tanah sudah 

ditetapkan untuk tanah yang bersangkutan. 

Kerangka Kerja Perencanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (Land Acquisition and 

Resettlement Planning Framework, LARPF) ini disusun sebagai pedoman bagi badan pelaksana yang 

membutuhkan tanah untuk kegiatan proyek. LARPF telah disusun sebagai langkah mitigasi untuk 

menjadi pedoman pengelolaan risiko dan dampak yang terkait dengan pengadaan tanah dan 

pemikiman kembali, termasuk terutama bagi para pengguna/penghuni tanah secara liar dari bagian 

dari tanah yang diusulkan untuk implementasi subproyek. Jika pengadaan tanah dan/atau pemulihan 

tanah pemerintah dari para penghuni2 dapat mengakibatkan perpindahan ekonomi, bantuan 

pemulihan mata pencaharian akan dimasukkan sebagai bagian dari LARAP. 3  

Pada prinsipnya, pengadaan tanah4, termasuk pemulihan tanah milik pemerintah/negara, yang 

melibatkan pemindahan fisik dan/atau ekonomi akan sedapat mungkin dihindari. Pemindahan 

secara fisik merupakan hilangnya tempat tinggal (baik permanen maupun sementara) dan selanjutnya 

relokasi secara fisik. Perpindahan ekonomi mengacu pada hilangnya tanah atau aset ekonomi yang 

melekat pada tanah dengan dan/atau tanpa relokasi secara fisik dari para pengguna tanah. Proyek ini 

tidak akan melakukan penggusuran paksa5 para warga yang terkena dampak. 

 
2 Pemulihan tanah milik pemerintah dan/atau milik negara yang mengakibatkan pemindahan penghuni liar, 

perambah, dan bentuk-bentuk penggunaan lahan secara liar lainnya. 
3 LARAP atau Rencana Aksi Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (Land Acquisition and Resettlement 

Action Plan) adalah dokumen operasional yang berisi rencana untuk memperoleh tanah pribadi dan/atau untuk 
mengambil alih tanah pemerintah atau negara untuk tujuan proyek. LARAP mengandung informasi terinci 
mengenai kondisi sosial ekonomi para pengguna liar tanah, dan jika pemukiman kembali dipertimbangkan sesuai 
penilaian, LARAP juga akan berisi rencana pemukiman kembali/rencana kompensasi yang akan dikonsultasikan 
dengan Warga Terdampak Proyek (WTP). 
4 Pengadaan tanah di dokumen ini mengacu kepada seluruh Langkah atau modalitas yang digunakan untuk 

menyediakan tanah untuk keperluan proyek, termasuk melalui penggunaan tanah milik pemerintah, tanah milik 
negara, pembelian bidang tanah baru, dan sumbangan tanah sukarela. 
5 Sesuai dengan ESS 5 Bank Dunia, “Penggusuran paksa” didefinisikan sebagai pemindahan secara permanen 

atau sementara di luar kehendak orang, keluarga, dan/atau masyarakat dari rumah dan/atau tanah yang mereka 
tempati tanpa penyediaan, dan akses ke, bentuk perlindungan hukum dan perlindungan lainnya yang sesuai, 
termasuk semua prosedur dan kaidah yang berlaku di ESS 5 Bank Dunia. 



 

 

NUFReP terutama akan menggunakan tanah milik pemerintah dan tanah milik negara dan mungkin 

juga melibatkan sebagian kecil dari pengadaan tanah milik swasta. Institusi Pelaksana Proyek (dalam 

hal ini BWS/BBWS) bersama dengan pemerintah kota masing-masing akan melakukan uji tuntas tanah 

awal untuk mengidentifikasi penggunaan tanah dan kepemilikan tanah dari lokasi sasaran dan 

menyaring potensi dampaknya. Hasil uji tuntas tanah pendahuluan ini akan dimasukkan dalam 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk mengecualikan lokasi yang memiliki potensi risiko pemindahan 

fisik dan/atau ekonomi yang tinggi. Jika pengadaan tanah kemudian tidak dapat dihindari, LARAP akan 

disusun sesuai dengan LARPF ini dan dilaksanakan serta diselesaikan sebelum dimulainya pekerjaan 

sipil.6 Uji tuntas tanah awal akan dilakukan jika lokasi subproyek telah diperoleh atau dibebaskan 

untuk subproyek, dalam rangka mengecualikan subproyek yang memiliki masalah yang belum 

terselesaikan terkait tanah yang signifikan. 

Pemindahan fisik dan/atau pemindahan ekonomi dipertimbangkan dalam lingkup NUFReP, khususnya 

pada Komponen 2 (kegiatan fisik/struktural di lapangan). Tanah milik negara dan milik pemerintah7 

sering digunakan sebagai pemukiman atau untuk sumber mata pencaharian atau kegiatan ekonomi 

oleh para pengguna tanah (dengan atau tanpa sertifikat tanah yang sah). Apabila pemerintah perlu 

menggunakan tanah milik negara atau memulihkan tanah milik pemerintah untuk kegiatan proyek, 

pemukiman kembali secara in-situ dalam area yang ada dengan cara memindahkan sedikit lebih jauh 

strukturnya dari sungai dan/atau pembebasan sebagian penggunaan tanah akan dipertimbangkan 

sebagai langkah mitigasi pertama untuk menghindari pemindahan secara fisik, dan jika tidak 

memungkinkan, proses relokasi penghuni tanah, termasuk yang menetap di atas tanah milik 

negara/milik pemerintah akan ditempuh melalui konsultasi yang bermakna dengan WTP, opsi untuk 

kompensasi/matriks hak menurut ESS 5. 

LARPF juga menetapkan mekanisme untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan 

pengadaan tanah dan pemukiman kembali berdasarkan LARPF ini. Proses Mekanisme Penanganan 

Pengaduan dan Keluhan (Feedback and Grievance Redress Mechanism, FGRM) yang dapat diakses oleh 

para pemilik tanah, para pengguna lahan dan masyarakat yang berpotensi terkena dampak akan 

diberikan selama pelaksanaan proyek. 

LARAP akan dikembangkan melalui proses konsultatif dengan masyarakat dan/atau warga yang 

berpotensi terkena dampak sejalan dengan ketentuan yang berlaku di ESS 5. 

 

1.1 Uraian Proyek dan Komponen 

Proyek Ketangguhan Banjir Perkotaan Nasional (NUFReP) akan mendukung pemerintah dalam 

membangun dan mengoperasionalkan program ketangguhan banjir perkotaan nasional. Program 

nasional ini akan menjadi mekanisme investasi yang dikhususkan untuk mengurangi risiko banjir 

secara sistematis; juga akan membantu memperkuat koordinasi antar-lembaga di antara berbagai 

program dan pemangku kepentingan atas sifat multi-sektor dari pengelolaan risiko banjir dan untuk 

 
6 Kalimat ini merujuk pada semua paket kompensasi dan pemukiman kembali sesuai dengan LARAP yang telah 

disepakati yang seharusnya telah diserahkan kepada WTP, dan dilaporkan kepada dan diterima oleh Bank Dunia, 
sebelum dimulainya pekerjaan sipil. Untuk pertimbangan keselamatan dan kesehatan masyarakat, tidak ada 
pekerjaan sipil yang dapat dimulai sampai proses ini telah selesai. 
7 Tanah milik negara mengacu kepada tanah yang tidak memiliki sertifikat resmi, tidak terikat pada lembaga 

pemerintah mana pun, dan dikelola di bawah penguasaan negara. Di Indonesia, tanah negara dikelola di bawah 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu, tanah milik pemerintah mengacu kepada tanah 
yang terdaftar di bawah hak kementerian/lembaga atau badan pemerintah tertentu, dan tanah ini telah 
dimasukkan sebagai bagian dari aset lembaga tersebut. 



 

 

menggerakkan keterlibatan tingkat kota. Guna memberi manfaat tambahan yang maksimal, langkah-

langkah ketangguhan banjir akan menyertakan dampak perubahan iklim dan diintegrasikan dengan 

prioritas kota terhadap regenerasi perkotaan dan konservasi ekologis. Kota-kota yang berpartisipasi 

akan mengadopsi pendekatan perencanaan “dari bawah ke atas (bottom-up)” dan partisipatif di mana 

para pemangku kepentingan lokal dan kelompok-kelompok penduduk yang beragam dapat 

berkontribusi secara berarti selama perencanaan, desain, dan pelaksanaan kegiatan proyek. 

Pengetahuan tingkat nasional dan mekanisme dukungan akan dibangun untuk membantu 

peningkatan kapasitas dan meningkatkan persyaratan kajian-kajian teknis, juga untuk mendorong 

pemahaman masyarakat tentang isu risiko banjir perkotaan. Intervensi proyek ini terbagi ke dalam 

tiga komponen: (1) analisis dan perencanaan risiko banjir; (2) tindakan ketangguhan banjir perkotaan; 

dan (3) pengelolaan program dan dukungan pelaksanaan. 

Proyek ini akan mendukung kota-kota yang memenuhi kriteria sebagaimana disetujui oleh pemerintah 

dan Bank Dunia, sebagaimana diuraikan dalam Manual Pengoperasian Proyek (Project Operations 

Manual, POM). Pada awalnya, proyek ini akan mendukung tujuh kota: Banjarmasin, Bima, Manado, 

Gorontalo, Medan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Semarang. Beberapa kota tersebut dapat dikecualikan, 

dan kota-kota baru dapat ditambahkan ke dalam proyek selama pelaksanaan sesuai dengan kriteria 

dan prosedur pemilihan yang didetailkan dalam POM. 

Aktivitas di komponen 1 akan mendukung tujuh kota. Kota-kota ini strategis secara signifikan bagi 

pemerintah Indonesia dan aktivitas-aktivitasnya akan menginformasikan pelaksanaan langkah-

langkah ketangguhan banjir perkotaan baik di bawah komponen 2 atau sumber pendanaan lainnya 

(yakni Gorontalo dan IKN). Komponen 2 akan membiayai pelaksanaan langkah-langkah ketangguhan 

banjir perkotaan setidaknya di lima kota: Banjarmasin, Bima, Manado, Medan, dan Semarang. 

Aktivitas di komponen 3 akan menyajikan penguatan kelembagaan dan pembangunan kapasitas untuk 

meningkatkan kualitas, dan kembali kepada investasi di kota-kota yang berpartisipasi; juga akan 

menyediakan dukungan untuk pembentukan dan operasional program nasional dan dukungan 

pelaksanaan proyek.  

 

Komponen 1: Analisis dan perencanaan risiko banjir 

Komponen 1 akan dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai/Balai Besar Wilayah Sungai (BWS/BBWS) di 

Kementerian PUPR dan mendukung (a) semua kota kecuali IKN, dalam hal: (i) pengumpulan data dasar 

(baseline) dan kegiatan pemetaan (seperti model medan digital, pemetaan LiDAR, survei fotogrametri, 

dan metode-metode survei lainnya, serta pemantauan data seperti curah hujan, tinggi muka air dan 

debit air untuk kalibrasi dan validasi model simulasi); (ii) pemetaan dan pemodelan risiko banjir 

(termasuk pengembangan dan penerapan model hidrologi dan hidrodinamika, model prakiraan banjir, 

dan informasi pemodelan perubahan iklim); (iii) kajian penurunan tanah (termasuk bagaimana 

memitigasi tingkat penurunan yang diperparah oleh risiko iklim); (iv) studi dan penilaian teknis lainnya 

(seperti penilaian sosial ekonomi, pengumpulan data dan informasi perubahan iklim, studi dan analisis 

desain perkotaan, dan studi untuk meningkatkan layanan dan perlindungan lingkungan hidup,; dan (v) 

pengembangan rencana aksi ketangguhan banjir perkotaan multi-tahun dan multi-sektor; dan (vi) 

studi kelayakan, desain, dan layanan pengawasan konstruksi, dan (b) terkait IKN, dalam hal: (i) studi 

teknis (meliputi analisis risiko banjir, pengelolaan aset untuk infrastruktur pengendalian banjir, 

pemantauan banjir dan sistem peringatan dini, serta operasional dan pemeliharaan), dan (ii) reviu 

desain untuk memperkuat konsep water-sensitive urban design dan solusi berbasis alam guna 

mengembangkan pendekatan “sponge city”. 

 



 

 

 

Komponen 2: Tindakan ketangguhan banjir perkotaan 

Komponen 2 akan mendukung pelaksanaan prioritas kegiatan pembangunan struktural dan non 

struktural (masing-masing di bawah sub-komponen 2.1 dan 2.2) yang termasuk dalam rencana aksi 

ketangguhan banjir perkotaan multi-tahun dan multi-sektoral untuk lima kota (Banjarmasin, Bima, 

Manado, Medan, dan Semarang), juga mendukung subproyek prioritas yang menunjukkan dampak 

langsung terhadap pengurangan risiko banjir dan adaptasi iklim, sementara analisis risiko banjir 

tingkat kota dan rencana aksinya disusun secara paralel di bawah komponen 1. Komponen ini akan 

memprioritaskan penerapan langkah-langkah struktural abu-abu dan biru-hijau yang saling 

melengkapi, yang meningkatkan hasil ketangguhan perkotaan secara keseluruhan, seperti yang terkait 

dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, adaptasi iklim 

(misalnya, “koridor” perkotaan hijau dan restorasi mangrove pesisir dan lahan basah untuk 

perlindungan banjir) dan mitigasi iklim (misalnya, restorasi mangrove dan dataran banjir (floodplains) 

untuk penyerapan karbon). Semua subproyek harus memenuhi standar pemerintah terhadap efisiensi 

energi, misalnya, peningkatan ruang publik akan menggabungkan lanskap berketahanan iklim,8 

penerangan jalan hemat energi, dan jalur pejalan kaki serta jalur sepeda untuk mendorong 

transportasi rendah karbon. Komponen ini juga akan mendukung langkah-langkah non-struktural yang 

akan membantu kota dan masyarakat perkotaan untuk mengurangi dan lebih mempersiapkan diri 

untuk kejadian banjir di masa depan secara lebih sistematis melalui berbagai kegiatan, antara lain 

perencanaan tata ruang dan kebijakan pengendalian pembangunan, peningkatan kesadaran 

masyarakat, modernisasi sistem hidrometeorologi lokal dan instrumentasi, serta kegiatan 

kesiapsiagaan darurat. 

 

- Sub-komponen 2.1: Tindakan ketangguhan banjir struktural akan dilaksanakan oleh Balai 

Wilayah Sungai/Balai Besar Wilayah Sungai (BWS/BBWS) di Kementerian PUPR dan mendukung: 

(i) peningkatan jaringan drainase; (ii) konstruksi stasiun pompa, saluran pengalihan (diversion 

channel), tanggul atau infrastuktur sejenis lainnya; (iii) konstruksi infrastruktur biru-hijau 

(termasuk solusi berbasis alam, atap hijau, taman hujan, bioswales, lahan basah buatan, 

pemanenan air hujan, sumur resapan, peningkatan jalan, dan tangki penyimpanan); (iv) perbaikan 

sungai (termasuk pengerukan, perbaikan tanggul, dan program-program normalisasi sungai 

lainnya); (v) pembangunan taman kolam retensi atau kolam detensi multiguna dan ruang-ruang 

(yang dapat digunakan untuk rekreasi dan area berkumpul dalam kondisi darurat); dan (vi) 

pengelolaan air hujan dan limpasan sedimen di daerah hulu (termasuk reboisasi, kolam retensi, 

terasering tanah dan perkebunan, dan bangunan kecil untuk menahan erosi (gully plug). 

- Sub-komponen 2.2: Langkah tindakan ketangguhan banjir non-struktural akan dilaksanakan oleh 

Balai Wilayah Sungai/Balai Besar Wilayah Sungai (BWS/BBWS) di Kementerian PUPR dan 

mendukung: (i) modernisasi sistem hidrometeorologi lokal (termasuk pengadaan dan 

pemasangan stasiun pengawasan hidrometeorologi, sistem peringatan dini, instrumentasi, dan 

peladen (server) data, ruang kontrol, dan integrasi dengan sistem informasi atau basis data 

sumber daya air yang ada); (ii) penyusunan dan pengembangan perencanaan tata ruang yang 

berwawasan risiko dan ramah lingkungan, peraturan zonasi, pedoman desain perkotaan ramah 

air (water sensitive urban design), dan standar kode bangunan; (iii) kegiatan kesiapsiagaan darurat 

(termasuk perencanaan kontinjensi, tanggap darurat dan rencana evakuasi, misalnya, standar 

operasional prosedur), dan pembangunan rute evakuasi, dan tempat penampungan (shelter); (iv) 

 
8 Ini dapat mencakup penggunaan infrastruktur hijau seperti bioswale, taman hujan, kolam detensi multi-fungsi, 

dan permukaan berpori yang mempertimbangkan dampak perubahan iklim. 



 

 

kampanye kesadaran masyarakat; (v) rencana operasi dan pemeliharaan (termasuk untuk 

investasi yang didukung di bawah Komponen 1); (vi) rencana pengelolaan aset untuk drainase dan 

pengelolaan risiko banjir (yang dapat dikaitkan dengan basis data yang lebih luas dari aset layanan 

dasar lainnya, seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan, infrastruktur penting, dan fasilitas 

lainnya); dan (vii) bantuan teknis untuk menilai integrasi infrastruktur layanan dasar untuk 

mengurangi risiko banjir perkotaan. 

 

Komponen 3: Pengelolaan program dan dukungan pelaksanaan 

Komponen ini akan membantu Pemerintah untuk membentuk dan mengoperasionalkan payung 

Program Nasional Ketangguhan Banjir Perkotaan dan mendukung pelaksanaan proyek. Program 

nasional akan menjadi platform multi-kota yang menyertakan mekanisme komunikasi untuk 

pemangku kepentingan yang berbeda-beda untuk bertukar pengetahuan dan solusi terhadap integrasi 

ketangguhan banjir perkotaan. Komponen ini akan membantu membangun kapasitas pemangku 

kepentingan proyek dalam pengelolaan risiko banjir perkotaan dan meningkatkan koordinasi, berbagi 

data, dan pengetahuan lintas lembaga dan antar kota. Pelatihan teknis akan mendukung pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan di bawah Komponen 1 dan 2, termasuk untuk kesenjangan pengetahuan dan 

kebijakan seperti: perencanaan yang terinformasi mengenai risiko dan kebijakan pengendalian desain 

perkotaan, perencanaan risiko iklim (termasuk langkah-langkah mitigasi untuk perkotaan di pulau-

pulau panas dan desain perkotaan yang peka terhadap air), mekanisme pembiayaan inovatif di tingkat 

lokal, pemodelan risiko banjir, dan desain inklusif untuk kelompok-kelompok masyarakat rentan. 

Komponen ini akan mendukung empat sub-komponen, termasuk biaya operasional sehari-hari.  

 

- Sub-komponen 3.1: Manajemen program akan dilaksanakan oleh Direktorat Sumber Daya Air di 

Bappenas dan mendukung: (i) penyusunan dan operasionalisasi program nasional ketangguhan 

banjir perkotaan termasuk advokasi, kajian strategis, sosialisasi, perencanaan serta pengelolaan 

program; (ii) pembentukan dan pengoperasian Tim Koordinasi Ketangguhan Banjir Perkotaan 

Nasional; dan (iii) pemantuan, reviu, dan evaluasi program nasional ketangguhan banjir 

perkotaan. 

- Sub-komponen 3.2: Dukungan pelaksanaan program akan dilaksanakan oleh Direktorat 

Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II di Kemendagri dan mendukung: (i) bantuan teknis 

untuk pengembangan platform pengelolaan pengetahuan digital di tingkat nasional tentang 

pengetahuan pengelolaan risiko banjir perkotaan; (ii) kegiatan penjangkauan dan sosialisasi 

dengan kota-kota yang terkait, para pemangku kepentingan dan masyarakat); (iii) koordinasi 

antar-lembaga dan penguatan kelembagaan untuk ketangguhan banjir perkotaan terpadu di 

tingkat kota (termasuk untuk perencanaan dan penganggaran operasional dan pemeliharaan, dan 

pengelolaan sosial dan lingkungan); dan (iv) bantuan teknis untuk kebijakan tingkat kota dan 

reformasi peraturan untuk ketangguhan banjir perkotaan yang terpadu. 

- Sub-komponen 3.3: Manajemen proyek akan dilaksanakan oleh Direktorat Sistem dan Strategi 

Pengelolaan Sumber Daya Air di Kementerian PUPR dan mendukung: (i) pengelolaan dan 

pemantauan proyek sehari-hari, juga koordinasi Unit Pelaksana Proyek Pusat (Central Project 

Implementation Unit, CPIU) dan Unit Pelaksana Proyek Nasional (National Project Implementation 

Unit, NPIU); (ii) pelaporan proyek, termasuk konsolidasi rencana kerja tahunan (annual work 

plans), laporan kemajuan proyek, pengadaan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan kontrak; 

dan (iii) audit pengelolaan sosial dan lingkungan hidup. 



 

 

- Sub-komponen 3.4: Dukungan pelaksanaan proyek akan dilaksanakan oleh Direktorat Sungai dan 

Pantai, Direktorat Bina Teknik, dan Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan di Ditjen SDA 

Kementerian PUPR dan mendukung: (i) dukungan pelaksanaan sehari-hari kegiatan proyek di 

bawah Komponen 1 dan Komponen 2 termasuk mekanisme jaminan kualitas teknis/reviu kualitas 

teknis; (ii) pengelolaan pengadaan, pengawasan kontrak dan pengelolaan keuangan, termasuk 

audit keuangan dan teknis; (iii) pengelolaan risiko lingkungan hidup dan sosial (termasuk rencana 

pengadaan tanah dan pemukiman kembali, mekanisme keterlibatan warga, mekanisme 

pengaduan, dan kampanye kesadaran masyarakat serta materi pengetahuan untuk pelatihan 

sukarelawan masyarakat); (iv) pengembangan panduan teknis, standar, dan prosedur 

ketangguhan banjir perkotaan; (v) pengembangan prakiraan banjir terpadu dan sistem monitoring 

informasi termasuk ruang kontrol nasional; (vi) penguatan sistem pengelolaan aset infrastruktur 

pengendali banjir; dan (vii) bantuan teknis untuk pengelolaan banjir perkotaan terpadu.  

2. Cakupan dampak yang diperkirakan 
Potensi kebutuhan lahan diperkirakan di bawah Komponen 2 karena konstruksi skala besar di 

beberapa lokasi seperti normalisasi sungai (pengerukan, perluasan tepi sungai, pembangunan dinding 

sungai); konstruksi skala sedang hingga kecil seperti pembangunan jalan inspeksi, perluasan dan/atau 

pembangunan pintu air, dan pembangunan check dam/ check weirs. Besarnya potensi kebutuhan 

lahan dan dampak terhadap WTP akan bergantung pada skala dan sifat investasi infrastruktur, yang 

akan diketahui ketika desain subproyek siap dan footprints subproyek diketahui, sebagaimana 

tertuang dalam Detailed Engineering Design (DED). 

Proyek akan sedapat mungkin memanfaatkan tanah milik pemerintah atau tanah negara yang ada. 

Tanah dapat diperoleh melalui tiga cara di bawah NUFREP termasuk: 

a. Pengalihan tanah milik pemerintah dan tanah negara untuk keperluan proyek (aset transfer) 

b. Penyelesaian yang dinegosiasikan dengan pemilik tanah swasta jika tanah milik pemerintah 

atau tanah negara dengan ukuran yang diperlukan tidak tersedia di lokasi yang dibutuhkan 

c. Sumbangan tanah sukarela 

Pengalihan tanah milik pemerintah atau negara berpotensi menyebabkan perpindahan fisik atau 

ekonomi penghuni dan/atau penggarap tanah liar, yakni pihak yang tidak memiliki surat hak atas guna 

atau hak milik atas tanah. Berdasarkan pengalaman sebelumnya dari lima kota yang berpartisipasi 

dalam NUFReP, hilangnya aset tanah dan non-tanah dikompensasikan dengan biaya penggantian 

untuk pemilik dan/atau penggarap tanah yang berhak, jika Pihak yang Berhak tersebut memiliki: (i) 

sertifikasi tertulis dari kepala daerah atau pejabat pemerintah lainnya yang mereka temui kriteria 

kelayakan menurut UU No. 2/2012 dan Peraturan Pemerintah No. 19/2021, yaitu, mereka telah 

menggunakan tanah dengan itikad baik dan dibuktikan dengan setidaknya salah satu dari bentuk 

sertifikasi tanah9 ini (sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah No. 19/2021 tentang Pasal 24 dan 25) 

dan (ii) surat keterangan yang disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang penduduk setempat dan 

diakui oleh pemerintah setempat (kepala desa atau camat). Penilai publik mengevaluasi nilai moneter 

aset tanah dan non-tanah yang memenuhi syarat untuk kompensasi, termasuk pendapatan yang 

diperoleh orang dari menggunakan tanah yang terkena dampak, yang disediakan dalam dokumen 

proyek. Mekanisme Pengaduan Partisipatif, mengikuti pengalaman dan praktik baik National Slum 

Upgrading Project (NUSP), akan dibentuk untuk menghindari eksklusi sosial akibat saluran pengaduan 

yang tidak efektif. Kompensasi dapat berupa kombinasi uang tunai dan barang seperti tanah 

 
9 Lihat Catatan Kaki 12 untuk keterangan lebih detail 



 

 

pengganti, rumah permanen atau sementara, tunjangan peralihan, dan tunjangan pindah. Selain itu, 

kelompok berpenghasilan rendah yang dilaporkan memenuhi syarat untuk berbagai dukungan 

pemulihan mata pencaharian, misalnya lokakarya berbasis keterampilan, penyediaan bantuan aset 

produktif (mesin jahit, peralatan pertanian, bibit, dll), pelatihan dan kelas bahasa, dan dukungan untuk 

menghubungkan usaha mikro dengan layanan keuangan dan perbankan.  

Bagi WTP yang tidak memiliki KTP lokal, akan diberi kesempatan untuk mengubah status 

kependudukan mereka dan selanjutnya berhak atas santunan atas hilangnya aset tanah dan/atau 

bukan tanah dan/atau bantuan pemulihan mata pencaharian, sebagaimana dengan mereka yang 

memiliki KTP setempat. Jika mereka memilih untuk tidak mengubah domisili mereka, pemerintah kota 

dilaporkan untuk membantu mereka untuk kembali ke domisili asal (di mana mereka terdaftar) tanpa 

memberikan santunan atau dukungan rehabilitasi, kecuali di kota Medan di mana orang-orang 

tersebut dilaporkan memenuhi syarat untuk mendapat santunan atau dukungan rehabilitasi sama 

seperti mereka yang memilih untuk mengubah tempat domisili mereka. Dilaporkan bahwa 

berdasarkan proyek KOTAKU yang didanai oleh Bank sebagai bagian dari Proyek Pembangunan 

Perkotaan Nasional (National Urban Development Project), penghuni dan/atau penggarap tanah yang 

yang tidak memiliki KTP setempat dan memilih untuk tidak pindah domisili, mendapatkan perlakuan 

sebagai berikut ini:  

• Memberikan tunjangan pindah ke domisili asal agar WTP dapat melakukan relokasi mandiri 

kembali ke kampung halaman/kota asal mereka  

• Melacak situasi ekonomi mereka di desa/ kota asal (apakah mereka memiliki aset produktif di 

sana yang memungkinkan mereka untuk memulihkan standar hidup setidaknya pada tingkat 

yang sama sebelum relokasi?)  

• Memantau kondisi sosial ekonomi mereka (setelah pindah kembali ke kampung halaman/kota 

asal, untuk melakukan penilaian sosial cepat (rapid social assessment) pada kelompok/orang 

perseorangan ini untuk melacak standar penghidupan mereka).  

• Jika ditemukan bahwa mereka bersusah payah untuk mencari penghidupan di kampung 

halaman/kota asal, bantuan pemulihan mata pencaharian diberikan oleh Proyek. 

Praktik umum tersebut akan dijelaskan secara lebih rinci di Peraturan Perundang-undangan dan 

Kebijakan Pemerintah Indonesia. 

Jika diperlukan adanya pembebasan tanah milik pribadi, akan dilakukan segala upaya untuk mencapai 

kesepakatan dengan pemilik tanah mengenai persyaratan kompensasi dan dukungan mata 

pencaharian tambahan berdasarkan LARPF ini, dan penggunaan azas eminent domain (merujuk pada 

wewenang pemerintah untuk mengambil alih tanah milik pribadi umtuk kepentingan umum – pent.) 

hanya akan dilakukan jika negosiasi gagal. 

Pada kasus-kasus luar biasa, proyek dapat menggunakan sumbangan tanah sukarela (voluntary land 

donation, VLD), asalkan semua persyaratan yang ditetapkan dalam LARPF di bawah ini terpenuhi. 

Dalam konteks proyek ini, VLD berarti sumbangan atau pemberian tanah dan aset lainnya tanpa 

adanya ganti rugi atau dengan ganti rugi berdasarkan nilai penggantiannya, yang mana penyumbang 

setuju untuk melakukannya dengan pengetahuan penuh bahwa penolakan adalah suatu pilihan. 

Transaksi tanah sukarela tersebut hanya dapat dilakukan jika semua persyaratan yang ditetapkan 

dalam LARPF di bawah ini terpenuhi. 

Jika pemerintah daerah mengusulkan subproyek yang tanahnya telah dibebaskan untuk proyek 

tersebut, termasuk pembebasan lahan milik negara/pemerintah, maka uji tuntas (land due diligence) 



 

 

akan dilakukan sebagai bagian dari Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) menggunakan template di 

Lampiran 1 untuk menilai apakah ada kesenjangan sehubungan dengan ketentuan LARPF ini, dan 

Rencana Tindakan Perbaikan (CAP) akan disusun dan diterapkan untuk mengatasi kesenjangan 

tersebut sebelum pekerjaan sipil dimulai. Subproyek yang di mana pada uji tuntas tanah awal 

ditemukan isu yang signifikan terkait tanah akan dikecualikan dari RKT.  

 

3. Kaidah Dasar 

Setiap pengadaan tanah harus dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum nasional dan ketentuan 

ESS 5 dan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan kaidah dasar berikut:  

a. Akan diupayakan untuk menghindari, dan jika tidak dapat dihindari, meminimalkan risiko 

pemukiman kembali secara paksa. Penggusuran paksa tidak akan dilakukan. 

b. Uji tuntas lahan awal (preliminary land due diligence) akan dilakukan sebagai bagian dari 

proses Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan upaya yang dilakukan untuk menghindari dan 

meminimalkan dampak pengadaan tanah dalam pemilihan dan penentuan lokasi subproyek 

akan dijelaskan dalam RKT. 

c. Subproyek yang di mana tanahnya telah diperoleh atau dibebaskan sebelumnya untuk 

subproyek tersebut akan dikecualikan dari RKT apabila temuan dari uji tuntas tanah awal 

menemukan masalah yang belum selesai terkait tanah yang signifikan. 

d. Mengenai tanah milik pemerintah atau tanah negara, Proyek akan melakukan segala upaya 

untuk membantu mereka yang memiliki hak yang dapat diakui agar dapat menerima 

pengakuan resmi untuk memungkinkan mereka menerima kompensasi dengan nilai 

penggantian yang penuh, dan mereka yang tidak memiliki hak yang dapat diakui untuk 

menerima santunan dan/atau bantuan pemulihan ekonomi sebagai pengganti kompensasi, 

melalui proses konsultatif; 

e. Rumah tangga yang terkena dampak terinformasikan tentang hak-hak mereka, termasuk hak 

mereka yang diakui dan bentuk dan penilaian/valuasi kompensasi; 

f. Rumah tangga yang terkena dampak menerima kompensasi tepat waktu atas hilangnya aset 

dengan biaya penggantian dan dibantu untuk meningkatkan/memulihkan mata pencaharian 

mereka; 

g. Sumbangan tanah sukarela hanya diperbolehkan jika persyaratan yang ditentukan dalam 

LARPF ini terpenuhi; 

h. Setiap upaya akan dilakukan untuk mencapai kesepakatan pengadaan tanah dan kompensasi 

dengan pemilik tanah dan pengguna tanah; 

i. Mekanisme penanganan pengaduan dan keluhan yang layak tersedia; 

j. Terdapat mekanisme untuk memantau kepatuhan terhadap LARPF; dan 

k. LARPF ini berlaku untuk fasilitas terkait (‘associated facilities’) yang didefinisikan sebagai 

kegiatan lainnya yang tidak dibiayai oleh NUFReP tetapi termasuk di dalam kriteria berikut ini: 

o Terkait secara langsung dan signifikan dengan proyek; 

o Dilakukan atau direncanakan untuk dilakukan secara bersamaan dengan proyek ini; 



 

 

o Diperlukan agar proyek ini layak, dan sesuatu yang tidak akan dibangun, diperluas, 

atau dilakukan jika proyek ini tidak ada. 

 

4. Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Nasional 

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

di Indonesia mengatur beberapa jenis hak atas tanah yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012 memberi hak kepada negara (pemerintah) untuk menggunakan azas eminent 

domain (merujuk pada wewenang pemerintah untuk mengambil alih tanah milik pribadi untuk 

kepentingan umum – pent.) untuk pengadaan tanah untuk proyek-proyek strategis nasional yang 

dianggap untuk melayani kepentingan umum. Undang-undang ini bertujuan untuk mempercepat 

proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum. Undang-undang 

tersebut menetapkan jenis pembangunan bagi kepentingan umum, tahap pelaksanaan dan 

pengaturan untuk pengadaan tanah, persyaratan, proses dan pengaturan kelembagaan selama 

perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan serah terima hasil pengadaan tanah dengan fokus pada 

pengurangan waktu untuk penyelesaian setiap tahap kegiatan dan untuk memproses pengajuan 

banding dari para pemilik tanah. Undang-undang tersebut juga memberikan kejelasan mengenai 

warga yang terkena dampak yang memenuhi syarat, aset yang terkena dampak, prosedur penilaian 

tanah/aset, pilihan-pilihan kompensasi, konsultasi, pengaduan, pembiayaan, dan pelepasan hak 

penguasaan atas tanah/aset yang telah diberi kompensasi. Undang-undang mengamanatkan 

penggunaan penilai publik untuk tujuan penilaian tanah dan aset, yang selanjutnya diatur di bawah 

Standar Penilaian Indonesia 204 (selanjutnya SPI 204). Variabel penilaian yang terkait mencakup 

kerugian fisik dan non-fisik. Kerugian Fisik meliputi tanah, bangunan, hasil panenan dan tanaman, 

benda-benda yang berada di atas tanah, dan kerugian lain yang dapat diperhitungkan. Kerugian Non 

fisik meliputi hilangnya pekerjaan atau mata pencaharian (premium), keterikatan emosional 

(solatium), biaya transaksi administrasi, biaya transisi, kerugian lainnya, termasuk kompensasi atas 

sisa tanah yang tidak layak pakai lagi. Dasar penilaiannya adalah biaya penggantian berdasarkan harga 

pasar dan/atau produktivitas yang berlaku (untuk lahan pertanian – pasal 4.2.4 dan 4.2.5).  

Hilangnya mata pencaharian termasuk dalam komponen Non-fisik (yaitu ‘Premium’) untuk penilaian 

ganti rugi berdasarkan PP 19/2021; dan masuk dalam ‘hilangnya pendapatan/hilangnya mata 

pencaharian’ berdasarkan Perpres No. 62/2018. Mendukung kerangka peraturan tersebut, pada Pasal 

11 dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant 

on Economic, Social and Cultural Rights) — yang telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan UU 11 

Tahun 2005 — menetapkan bahwa pemerintah harus menyediakan penghidupan yang layak bagi 

warga negaranya agar dapat mematuhi Kovenan tersebut.  

Perpres No. 62/2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan 

Tanah untuk Pembangunan Nasional mengatur lebih lanjut mengenai ganti rugi atas tanah dan aset 

bagi penghuni dan/penggarap yang (hak penguasaan atas tanah mereka) tidak diakui, yang memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: a) memiliki tanda pengenal atau dokumen kependudukan yang sah, b) 

telah menempati tanah yang bersangkutan, dengan itikad baik, selama sepuluh tahun berturut-turut, 

c) disetujui/diakui oleh kepala desa/lurah dan pemilik tanah. Kriteria kelayakan [persyaratan 

mengenai setidaknya sepuluh tahun menggarap/tinggal di tanah tersebut] mungkin mengecualikan 

beberapa kelompok; dan tidak ada persyaratan konsultasi dengan WTP menjadi dua kesenjangan 

peraturan ini dengan standard sosial lingkungan Bank Dunia no. 5 (ESS 5). 



 

 

UU No. 2/2012, Peraturan Pelaksanaannya (PP 19/2021), dan pedoman teknis (Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN 19/2021) menetapkan bahwa perencanaan pengadaan tanah 

akan menjadi tanggung jawab pemrakarsa proyek. Untuk pengadaan tanah di bawah lima hektar, 

pemrakarsa proyek dapat melakukan pengadaan tanah sendiri di tingkat kota setelah mendapat 

penetapan lokasi (Penlok) oleh Gubernur sebagaimana diatur dalam PP 19/2021. Untuk pengadaan 

tanah di atas lima hektar, Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) diberi mandat untuk 

melaksanakan pengadaan tanah dan pengadaan penilai publik, untuk memberikan dukungan 

permukiman kembali yang terbatas pada dukungan untuk pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman dan biaya pindah, tetapi tidak termasuk dukungan bagi masa transisi dan bantuan 

pembangunan, seperti pengembangan lahan, fasilitas kredit, pelatihan, atau kesempatan kerja. 



 

 

5. Analisa Kesenjangan 

Tabel di bawah ini memberikan identifikasi kesenjangan antara Kebijakan Nasional terkait pengadaan tanah dan pemukiman kembali dan ESS 5 Bank Dunia. 

Tabel 1. Analisa kesenjangan antara peraturan Pemerintah Indonesia dan ESS 5 Bank Dunia 

ESS 5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mencakup topik utama ESS 5, namun demikian, teridentifikasi beberapa kesenjangan dalam 

hal rincian penjelasan dan pengaturan permasalahannya.  

Tema Penilaian Usulan Tindakan untuk Mengisi Kesenjangan 

Program 

pembangunan 

berkelanjutan 

Terdapat perbedaan cara pemberian ganti rugi selain uang tunai 

yang ditentukan dalam PP 19 Tahun 2021 [Pasal 76], khususnya 

dalam bentuk relokasi, swab tanah (penggantian tanah-untuk-

tanah), kepemilikan saham, dan bentuk ganti rugi lainnya yang 

disepakati oleh kedua belah pihak.  

LARPF memberikan perincian mengenai hak dan pilihan ganti rugi dengan 

biaya penggantian yang sesuai dengan ESS 5. Pemindahan secara fisik 

dan/atau ekonomi dan pemukiman kembali dipertimbangkan di bawah 

NUFReP dan sejauh mungkin akan dihindari. Apabila tidak mungkin untuk 

menghindari pemindahan secara fisik dan/atau ekonomi seperti itu, ESS 5 

akan diterapkan. 

Dampak langsung 

dan tidak langsung 

Dampak sosial dan ekonomi yang merugikan akibat pembatasan 

akses dan penggunaan tanah tidak secara eksplisit tercakup dalam 

UU No. 2/2012. 

 

Peraturan baru-baru ini, PP 19/2021 memang mewajibkan 

penilaian sosial ekonomi untuk dilakukan dalam pengembangan 

LARAP. Namun demikian, informasi apa yang harus dimasukkan 

dalam penilaian sosial ekonomi tersebut tidak dijelaskan. 

Selanjutnya, PP 19/2021 juga mencakup penilaian mengenai 

dampak tidak langsung terhadap masyarakat yang terkena 

dampak sebagai akibat dari pengadaan tanah. Namun demikian, 

dampak tidak langsung hanya tersedia di bab penjelasan dan tidak 

dijabarkan. 

Dampak tidak langsung akibat pengadaan tanah akan tercakup oleh 

LARAP ini untuk proyek setelah lokasi sub-proyek dikonfirmasi. Dampak 

yang disebabkan oleh faktor-faktor lain, yang secara tidak langsung 

diakibatkan oleh atau terkait dengan pengadaan tanah, akan tercakup 

dalam UKL-UPL/AMDAL. 

Fasilitas terkait dan 

masalah masa lalu 

yang belum 

terselesaikan 

(legacy issues) 

Tidak tercakup. Uji tuntas awal akan dilakukan untuk mengidentifikasi dampak dan 

masalah di masa lalu yang belum terselesaikan, serta yang berhubungan 

dengan fasilitas terkait (associated facilities) sesuai dengan kelayakan 

penerapan dan prosedur berdasarkan LARPF. 
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Biaya penggantian Tidak ada kesenjangan. Tim penilai publik menentukan 

kompensasi atas hilangnya aset fisik dan non fisik (premium dan 

solatium) sesuai dengan biaya penggantian.  

LARPF menyusun matriks hak untuk WTP jika tanah diperoleh dengan 

pembebasan tanah negara dan/atau tanah milik pemerintah dan/atau 

pengadaan tanah dari pihak pribadi yang dinegosiasikan. 

 

Ganti rugi akan diberikan sebesar biaya penggantian berdasarkan 

penilaian dari penilai publik, dengan menggunakan harga pasar yang 

berlaku, serta mempertimbangkan produktivitas lahan (dalam hal lahan 

pertanian), dan tanpa depresiasi.  

Pemulihan Mata 

Pencaharian 

UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya tidak menjabarkan 

pilihan bantuan dan pemulihan mata pencaharian serta 

pelaksanaannya. 

 

Pihak Yang Berhak: 

Berdasarkan PP 19/2021 dan Peraturan Menteri ATR/KBPN 

19/2021, penilaian sosial ekonomi adalah bagian dari isi yang 

harus dimasukkan dalam LARAP. Namun demikian, tidak ada 

penjabaran lebih lanjut mengenai rincian/ komponen dari 

penilaian sosial ekonomi yang dipersyaratkan. 

 

Para penggarap dan/atau penguasa tanah tanpa hak atas tanah: 

Berdasarkan PERPRES NO. 62/2018 [Pasal 8], informasi umum 

mengenai kondisi masyarakat, termasuk para penggarap dan 

penguasa tanah tanpa hak atas tanah, harus dimasukkan dalam 

dokumen perencanaan pemberian santunan. Amanat yang sama 

juga diatur dalam Peraturan Menteri ATR/KBPN 6/2020. 

Ganti rugi untuk para penghuni dengan hak penguasaan atas tanah yang 

dapat diakui dan pemilik sah tanah mencakup kerugian pendapatan 

sebagai akibat langsung dari hilangnya tanah (sebagai bagian dari 

“komponen non-fisik” tanah) di atas dan di luar ganti rugi untuk nilai pasar 

atas tanah tersebut (“komponen fisik”). 

 

Untuk para penghuni dengan hak penguasaan atas tanah yang tidak dapat 

diakui, pemerintah kota akan menyediakan sumber daya yang cukup 

untuk perencanaan dan pelaksanaan Langkah tindakan pemulihan mata 

pencaharian tambahan seperti: pelatihan keterampilan, fasilitas kredit 

atau keuangan mikro untuk usaha kecil, proyek jangka pendek yang 

menghasilkan lapangan kerja, dll. untuk memastikan agar orang-orang 

yang terkena dampak mampu meningkatkan, atau setidaknya 

memulihkan, mata pencaharian dan tingkat pendapatan mereka 

berdasarkan proses konsultatif sebagai bagian dari pengembangan LARAP. 

Bantuan untuk 

mereka yang secara 

Fisik Dipindahkan 

Bantuan untuk rumah tangga yang dipindahkan karena 

pembebasan tanah tidak tercakup dalam UU No. 2/2012 dan 

peraturan pelaksanaannya (PP 19/2021 dan Peraturan Menteri 

ATR/KBPN 19/2021) 

LARPF mencakup rincian mengenai jenis bantuan pemukiman kembali 

untuk rumah tangga yang dipindahkan. 

Dukungan bagi 

warga yang terkena 

Perpres No. 62/2018 dan Peraturan Menteri ATR/KBPN 6/2020 

memang mewajibkan pemberian santunan bagi mereka yang 

Tim LARAP di tingkat pemerintah kota akan mencakup pakar pelibatan 

masyarakat yang akan membantu mengidentifikasi hak-hak yang dapat 
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dampak yang tidak 

memiliki hak 

penguasaan atas 

tanah yang dapat 

diakui atau klaim 

yang sah atas tanah 

yang mereka 

tempati 

tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah yang mereka tinggali 

tetapi telah menempati atau memanfaatkan tanah tersebut 

dengan kriteria yang ditetapkan, antara lain: telah 

menempati/memanfaatkan tanah secara terus menerus selama 

minimal 10 tahun, memiliki domisili setempat atau mendapat 

surat keterangan dari camat, dan tanahnya tidak dalam sengketa.  

 

Para penggarap dan/atau penguasa tanah tanpa hak atas tanah: 

Berdasarkan Perpres No. 62/2018 [Pasal 8], informasi 

umum/dasar mengenai kondisi para penghuni harus dimasukkan 

dalam dokumen perencanaan penyediaan santunan. Mandat yang 

sama juga diatur dalam Peraturan Menteri ATR/KBPN 6/2020. 

diakui yang mungkin dimiliki oleh orang-orang yang terkena dampak, dan 

memberikan bantuan sehingga mereka mendapat pengakuan resmi agar 

mereka dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan ganti rugi secara 

penuh. 

 

Pemerintah kota akan menyediakan sumber daya yang cukup untuk 

perencanaan dan pelaksanaan langkah tindakan pemulihan mata 

pencaharian tambahan seperti: pelatihan keterampilan, fasilitas kredit 

atau keuangan mikro untuk usaha kecil, pekerjaan jangka pendek yang 

dihasilkan oleh proyek, dll. untuk memastikan bahwa orang-orang yang 

terkena dampak dapat meningkatkan, atau setidaknya memulihkan, mata 

pencaharian dan tingkat pendapatan mereka berdasarkan proses 

konsultatif sebagai bagian dari pengembangan LARAP. 

Pemberian tanah 

sebagai pengganti 

tanah (land for 

land) 

UU No. 2/2012 tidak memberikan rincian mengenai prosedur 

penggantian tanah. PP 19/2021 tidak secara khusus menyebutkan 

penggantian tanah, tetapi mengatur pemukiman kembali sebagai 

pilihan. 

LARPF menjabarkan persyaratan untuk pilihan pemukiman kembali/tanah 

sebagai pengganti tanah termasuk penyelesaian pengaturan relokasi 

sebelum pemindahan WTP.   

 

Pilihan kompensasi Penyediaan tanah pengganti tidak diuraikan secara memadai.  Ketentuan dalam LARPF memberikan persyaratan pilihan kompensasi, 

kriteria kelayakan, dan hak bagi berbagai kategori PAP. 

Penggusuran paksa Tidak tercakup secara eksplisit. 

Hak kepemilikan atas tanah dan properti terkait akan dilepaskan 

setelah adanya pembayaran ganti rugi atau keputusan 

pengadilan.   

NUFReP tidak akan melakukan penggusuran paksa.   

Masyarakat tuan 

rumah (Host 

communities) 

Masyarakat tuan rumah tidak secara eksplisit tercakup dalam UU 

No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya (PP 19/2021 dan 

Peraturan Menteri ATR.KBPN 19/2021). 

Diperkirakan tidak ada dampak berskala besar pada masyarakat tuan 

rumah karena skala dari relokasi fisik diperkirakan kecil. Meskipun 

demikian, LARAP akan memasukkan analisis sosial ekonomi dari 

Masyarakat Tuan Rumah dan memberikan Langkah tindakan untuk 

membantu integrasi sosial dari rumah tangga yang direlokasi ke daerah 

baru/ dengan masyarakat tuan rumah. 

Instrumen 

Perencanaan 

Peraturan baru-baru ini, PP 19/2021 memang mewajibkan 

penilaian sosial ekonomi untuk dilakukan dalam pengembangan 

Format dan isi LARAP yang sesuai dengan ESS 5 telah disediakan sebagai 

lampiran LARPF. 



 

 

ESS 5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mencakup topik utama ESS 5, namun demikian, teridentifikasi beberapa kesenjangan dalam 

hal rincian penjelasan dan pengaturan permasalahannya.  

Pemukiman 

Kembali 

LARAP. Namun demikian, informasi apa yang harus dimasukkan 

dalam penilaian sosial ekonomi tidak dijabarkan. Selanjutnya, PP 

19/2021 juga mencakup penilaian mengenai dampak tidak 

langsung terhadap masyarakat yang terkena dampak sebagai 

akibat dari pengadaan tanah. Namun demikian, dampak tidak 

langsung hanya tersedia di bab penjelasan dan tidak dijabarkan. 

Rencana Pengadaan Tanah tidak sepenuhnya mencakup unsur-

unsur dan rincian yang ada dalam LARAP. Waktu penyusunan 

Rencana Pengadaan Tanah yang menghasilkan inventarisasi 

bidang tanah yang terkena dampak harus dimajukan ke tahap 

perencanaan.     

Pembiayaan Undang-undang nasional tidak menetapkan biaya pemukiman 

kembali sebagai bagian dari total biaya proyek. 

Keseluruhan biaya pengadaan tanah akan dimasukkan ke dalam anggaran 

tahunan pemerintah kota mengikuti siklus anggaran pemerintah daerah 

(APBD). PUPR, melalui BWS/BBWS, akan menambahkan anggaran 

pelaksanaan LARAP jika diperlukan dan seperlunya. 

Konsultasi dengan 

WTP dan 

keterbukaan 

informasi 

PP 19/2012 (pasal 11) mewajibkan dilakukannya konsultasi 

selama penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah. 

Namun demikian, konsultasi tersebut lebih pada bentuk-bentuk 

ganti rugi, bukan pada pembahasan nilai ganti rugi. 

 

PP 19/2021 (pasal 12) mewajibkan Tim Persiapan Pengadaan 

Tanah untuk mengungkapkan dokumen tersebut kepada 

masyarakat melalui situs web, sosialisasi secara langsung, dll. 

Namun demikian, tidak ada penjelasan rinci mengenai informasi 

apa yang harus disampaikan di dalam dokumen tersebut. 

Informasi penting mengenai dampak dan kompensasi akan diungkapkan 

secara transparan dan dikonsultasikan kepada WTP dalam bentuk yang 

sesuai untuk memenuhi persyaratan keterbukaan Bank. Pelibatan 

masyarakat, termasuk untuk berkonsultasi mengenai hasil sensus survei 

terhadap WTP selama penyusunan LARAP, akan menjadi bagian dari 

pelaksanaan proyek.  

 

Mekanisme 

Pengaduan 

Ketentuan UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya (PP 

19/2021) telah menguraikan prosedur pengajuan pengaduan oleh 

rumah tangga yang terkena dampak dan proses untuk menangani 

pengaduan dan pengaduan. Namun, tidak jelas apakah 

dokumentasi keluhan diperlukan. 

LARPF mewajibkan LARAP sub-proyek untuk menetapkan proses 

Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan (Feedback and 

Grievance Redress Mechanism, FGRM) untuk rumah tangga yang terkena 

dampak. Dokumentasi pengaduan dan pelaksanaan FGRM untuk 

masyarakat yang terkena dampak, dan FGRM proyek secara keseluruhan, 
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akan diserahkan kepada Bank sebagai bagian dari laporan kemajuan 

tahunan proyek. 

Pemantauan dan 

Evaluasi 

UU No. 2/2012 tidak mengatur pemantauan eksternal atas 

pelaksanaan pemukiman kembali dan evaluasi pasca-pelaksanaan 

pemukiman kembali untuk menilai apakah tujuan dari rencana 

pemukiman kembali tersebut telah tercapai. Lebih jauh lagi, UU 

tersebut kurang dalam memberikan rincian mengenai tujuan 

evaluasi. 

LARPF akan memasukkan persyaratan khusus untuk memantau 

pelaksanaan LARAP, termasuk melalui pemantauan eksternal dan evaluasi 

pasca pelaksanaan; penyusunan dan penyampaian laporan pemantauan 

berkala dan evaluasi pasca pelaksanaan. 

Kelompok/Rumah 

Tangga Rentan 

Kerangka hukum yang ada tidak secara eksplisit mensyaratkan 

identifikasi kelompok dan rumah tangga rentan dan penyediaan 

dukungan tambahan dalam proses pemukiman kembali dan 

pemulihan mata pencaharian. Pembebasan tanah dalam kerangka 

hukum saat ini telah dipahami sebagai proses transaksional 

pengadaan tanah dari masyarakat untuk memfasilitasi 

infrastruktur. 

Identifikasi kelompok-kelompok rentan termasuk penggarap dan/atau 

penguasa liar tanpa hak penguasaan atas tanah yang dapat diakui, para 

lansia, para penyandang cacat dan kelompok-kelompok lain yang akan 

membutuhkan dukungan tambahan dalam proses pemukiman kembali 

dan pemulihan mata pencaharian yang akan memenuhi syarat untuk 

mendapatkan dukungan tambahan sesuai dengan LARPF ini 



 

 

6. Proses Pengadaan Tanah 

Diperkirakan perlu adanya pengadaan tanah untuk subproyek yang dibiayai di bawah Komponen 2 

yang akan melaksanakan normalisasi sungai (pengerukan, pembangunan tanggul sungai, perluasan 

lebar sungai) dan rehabilitasi dan/atau penambahan pintu air dan pembangunan check dam. Proses 

keseluruhan sebelum dimulainya pekerjaan konstruksi sipil digambarkan di Gambar 1 di bawah ini.  

Gambar 1. Proses pengadaan tanah dan pemukiman kembali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Preliminary land due diligence menjawab salah satu pertanyaan screening awal sosial lingkungan: Apakah subproyek akan 

mengakibatkan adanya pengadaan tanah atau tidak? Apakah itu tanah milik pemerintah/ tanah negara/ tanah milik privat? 

Hal akan dituangkan dalam AWP/ RKT sehingga terlihat mana subproyek akan membutuhkan LARAP. 

**Penilaian sosial termasuk sensus, identifikasi, dan penilaian komponen fisik dan non fisik tanah; dukungan rehabilitasi bagi 

para penghuni dengan hak kepemilikan atas tanah yang tidak dapat diakui. 

** Tindakan korektif diperlukan dan laporan pelaksanaan tindakan korektif untuk diterima oleh Bank Dunia sebelum 
pekerjaan sipil dimulai/ dilanjutkan. 

 

Secara keseluruhan, B/BWS (di bawah PUPR), sebagai PPIU dari masing-masing subproyek, 
bertanggung jawab untuk penyusunan dan pelaksanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali 
bekerja sama dengan pemerintah kota di mana masing-masing subproyek dilaksanakan. B/BWS akan 
mengeksekusi tanggung jawabnya melalui tim LARAP yang direkrut. Pemerintah kota akan bekerja 
sama dengan tim LARAP dalam penyusunan dan pelaksanaan LARAP, termasuk koordinasi dengan 
kepala desa dalam memperoleh pengakuan terhadap pengguna tanah yang tidak memiliki hak atas 

Menyusun rencana dan 
melakukan tindakan korektif*** 
untuk memenuhi tujuan ESS 5 

Uji tuntas tanah awal/ 
preliminary land due 

diligence*, sebagai bagian 
dari screening  

Jika tidak 
ditemukan 

adanya 
kesenjangan  

 

Di dalam Rencana Kerja 
Tahunan (RKT), lokasi dan 

aktivitas sub-proyek 
dikonfirmasi 

 Jika tanah telah diperoleh 

Uji tuntas tanah/land due 
diligence untuk tinjauan 

material atas (laporan) LARAP 
yang sudah ada dan analisis 
kesenjangan dengan LARPF 

 
Jika perlu dilakukan 
pengadaan tanah 

 
 

Menyusun LARAP, termasuk 
memuat hasil penilaian sosial**, 
sumber anggaran, dll. 

Reviu oleh Bank Dunia 

Pelaksanaan LARAP  

Laporan pelaksanaan LARAP (atau tindakan 
korektif) disampaikan kepada Bank Dunia untuk 
mendapat tidak keberatan/no objection (NOL) 

Pekerjaan sipil dimulai 

Jika terdapat 
kesenjangan 

Memperoleh NOL 



 

 

tanah (informal). Pemerintah kota bertanggung jawab dalam menyediakan biaya pelaksanaan LARAP 
sesuai peraturan perundangan nasional, akan tetapi, PUPR, melalui B/BWS, akan menambahkan 
anggaran pelaksanaan LARAP seperlunya. Pemerintah kota juga akan bertanggung jawab dalam 
menyediakan dukungan mata pencaharian bagi warga yang terdampak, seperlunya, dan mengikuti 
prosedur yang disediakan di dokumen ini. 

 

6.1 Uji Tuntas Tanah (Land Due Diligence) 

Selama tahap penyaringan, akan dilakukan uji tuntas tanah awal, dan hasilnya akan dimasukkan dalam 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang akan menjelaskan identifikasi awal  risiko dari kondisi pemanfataan 

tanah saat ini, serta upaya yang dilakukan untuk menghindari dan meminimalkan pengadaan tanah 

dalam pemilihan subproyek. 

Uji tuntas tanah awal akan menilai hal-hal berikut: (i) lokasi subproyek yang telah dibebaskan oleh 

pemerintah kota untuk tujuan proyek; (ii) apabila penggunaan tanah sebelumnya terdapat pada 

subproyek yang akan berada di tanah milik pemerintah/ tanah negara; dan/atau (iii) tanah milik 

pribadi perlu dibebaskan untuk melaksanakan subproyek. Jika tidak ditemukan salah satu dari hal-hal 

di atas, pekerjaan konstruksi dapat dimulai setelah melakukan dokumentasi terhadap hasil uji tuntas 

tanah awal tersebut. Jika terdapat hal-hal di atas yang ditemukan dalam uji tuntas tanah awal, maka 

uji tuntas tanah yang menyeluruh harus dilakukan berdasarkan kerangka acuan kerja yang disetujui 

oleh Bank untuk meninjau kepatuhan material terhadap LARPF. Jika ditemukan adanya kesenjangan 

yang signifikan, rencana tindakan korektif harus dikembangkan dan dilakukan, sebelum pekerjaan sipil 

dimulai. Jika ditemukan dampak atau masalah yang belum terselesaikan yang signifikan, subproyek 

akan dikeluarkan dari RKT, atau lokasi alternatif atau desain diajukan untuk meminimalisir dampak 

atau masalah yang belum selesai dengan konsultasi dengan Bank. Jika tidak, LARAP atau rencana 

Tindakan korektif/CAP akan disusun dan dilaksanakan, berdasarkan survei tanah yang dilakukan oleh 

B/BWS terkait dan masing-masing pemerintah kota dan memuaskan bagi Bank, sebelum dimulainya 

pekerjaan konstruksi. Jika tidak ditemukan adanya kesenjangan, subproyek dapat memulai 

pelaksanaan. 

 

6.2 Penilaian Sosial (PS) dan Pelibatan Pemangku Kepentingan 

Jika uji tuntas tanah pendahuluan menemukan (i) pengadaan tanah perlu dilakukan untuk persiapan 

subproyek atau (ii) kesenjangan yang masih harus diatasi di mana pengadaan tanah telah dilakukan 

untuk persiapan subproyek yang akan didanai di bawah proyek ini, tim LARAP akan dibentuk di setiap 

kota10 yang mencakup ahli hukum, ahli sosial, ahli pelibatan masyarakat, perwakilan dari Kantor 

Pertanahan, penilai publik, dan keahlian lain yang diperlukan, untuk mengidentifikasi berbagai 

kelompok pemilik tanah dan/atau penguasa dan penggarap tanah, potensi dampak terhadap mata 

pencaharian yang diakibatkan oleh pengadaan tanah, dan langkah tindakan apa yang perlu diambil 

untuk memberikan kompensasi sebagaimana tercantum di Tabel 3 – Hak bagi Warga Terdampak 

Proyek. Tim LARAP akan bekerja sama dan melakukan dialog dengan penilai publik selama 

berlangsungnya proses penilaian sosial.  

Setelah terbentuk, tim LARAP akan melakukan PS berdasarkan sensus untuk (i) mengidentifikasi 

semua pemilik dan penghuni tanah yang akan kehilangan tanah atau kehilangan akses ke tanah, 

 
10 Hal ini sesuai dengan Permen ATR No. 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan 

Tanah, Pasal 22-24 



 

 

termasuk tanah negara/pemerintah; kelompok-kelompok rentan yang mungkin mengalami kesulitan 

untuk memulihkan mata pencaharian; dan (iii) semua kerugian atas kehilangan aset tanah dan non-

tanah serta semua kerugian yang dapat dikompensasikan berdasarkan matriks hak LARPF ini, 

termasuk hilangnya mata pencaharian sebagai akibat langsung dari pengadaan tanah; (iii) 

mengklasifikasikan warga yang terkena dampak menjadi a) WTP dengan hak kepemilikan atas tanah 

yang dapat diakui dan b) WTP tanpa hak kepemilikan atas tanah yang dapat diakui; (iv) menilai 

dukungan apa yang harus diberikan Proyek untuk membantu mereka yang memiliki hak kepemilikan 

atas tanah yang dapat diakui agar memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi; (v) Langkah 

tindakan dukungan mata pencaharian/ mitigasi yang lebih baik, dan (vi) apakah WTP memiliki kartu 

penduduk setempat yang dikeluarkan oleh pemerintah kota tempat keberadaan yurisdiksi dari tanah 

yang akan dibebaskan oleh proyek. 

Untuk menentukan hilangnya usaha/upah/pendapatan dan sumber mata pencaharian lainnya, PS 

tersebut yang mencakup semua rumah tangga yang terkena dampak akan mengidentifikasi semua 

pencari nafkah dan sumber mata pencaharian di setiap rumah tangga untuk mengidentifikasi setiap 

warga yang terkena dampak, jenis dan skala dampak. Ini termasuk penilaian terhadap: 

● Hilangnya pekerjaan/upah/manfaat yang diperoleh dari tanah yang terkena dampak: [bagi 

para pekerja yang kehilangan kontraknya] 

● Hilangnya usaha dan pekerjaan (penghentian usaha secara permanen atau sementara dan 

pekerjaan berbasis non-tanah): [untuk rumah tangga yang terkena dampak, penyewa 

ruang/tempat usaha yang kehilangan usaha dan pekerja yang terlibat] 

● Pemberian santunan tambahan (yang diakibatkan oleh) dampak (dalam hal pemindahan 

usaha secara fisik): [semua rumah tangga yang dipindahkan secara fisik] 

● Hilangnya mata pencaharian/pekerjaan/manfaat dari penggunaan tanah dan/atau potensi 

produksi dari penggunaan tanah karena pemindahan fisik: [untuk rumah tangga/orang yang 

terkena dampak kehilangan mata pencaharian/manfaat dari pekerjaan karena adanya 

pemindahan secara fisik] 

● Untuk memperjelas jika ada perbedaan dalam hal bagaimana tanah tersebut telah digunakan 

oleh WTP di lokasi tertentu (untuk menangkap nilai produksi tambahan yang berasal dari 

penggunaan tanah, berdasarkan kekhususan lokasi); dan bagaimana potensi kehilangan 

produksi dari penggunaan tanah dikaitkan dengan pengadaan tanah. Sebagai contoh, jika di 

tempat tertentu selama musim hujan, warga dapat memperoleh penghasilan tambahan dari 

menangkap kepiting, maka potensi hilangnya pendapatan yang terkait dengan penggunaan 

tanah di lokasi tertentu harus dimasukkan dalam penilaian sosial. 

Pedoman untuk melakukan penilaian sosial untuk LARAP akan dikembangkan di tahap awal 

Pelaksanaan Proyek, sebelum persiapan subproyek yang memerlukan pengadaan tanah dimulai.11 

Proses PS tersebut akan dilakukan dalam dialog dengan WTP, tokoh masyarakat, kepala desa, camat, 
Kantor Pertanahan, dan instansi terkait lainnya. Serangkaian rapat teknis dan koordinasi dengan 
Kantor Pertanahan dan instansi terkait lainnya; Diskusi kelompok terfokus (Focus-Group Discussion, 
FGD) dan survei/wawancara dari pintu ke pintu dengan calon WTP, dan pertemuan masyarakat akan 
dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi seputar potensi dampak sosial yang berasal dari 
pengadaan tanah untuk subproyek yang diusulkan. Tim LARAP akan secara aktif bekerjasama dengan 
(para) penilai publik untuk mendapatkan panduan dari mereka mengenai ketentuan hukum tentang 
kompensasi kerugian aset, dan dengan pejabat pemerintah kota mengenai dukungan rehabilitasi 
ekstra yang dapat diberikan pemerintah kota, terutama kepada kelompok-kelompok rentan. 

 
11 Subproyek yang memerlukan pengadaan tanah tidak dimasukkan dalam program tahun pertama proyek 



 

 

Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement Plan, SEP) akan disusun di 
tingkat kota berdasarkan Kerangka Kerja Pelibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement 
Framework, SEF) sebagai pedoman bagi strategi pelibatan secara keseluruhan di tingkat proyek, 
termasuk keterlibatan dengan Pihak yang Berhak (mempunyai hak atas tanah yang ditempati dan 
digarap) serta penggarap tanah negara /pemerintah dengan hak penguasaan atas yang tidak diakui, 
untuk mengidentifikasi semua aset mereka yang dapat dikompensasikan; jika dibutuhkan, dibantu 
untuk mendapatkan pengakuan mengenai hak penguasaan atas tanah mereka agar mereka bisa 
mendapat kompensasi dan/atau santunan dan/atau bantuan lainnya; dan menilai kerugian mata 
pencaharian secara keseluruhan untuk dimitigasi sesuai dengan LARPF ini termasuk, yang penting, 
bagi para penghuni tanah dengan hak penguasaan atas tanah yang yang tidak dapat diakui. 

Penilaian Pasca-Pelaksanaan akan dilakukan setelah pelaksanaan LARAP untuk memverifikasi apakah 

1) LARAP telah sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana dimaksud dan 2) dengan mengacu pada sensus 

sosial-ekonomi yang awal sebagai paduk (baseline), apakah mata pencaharian WTP setidaknya telah 

dipulihkan ke tingkat sebelum adanya proyek.  

 

6.3 Tanggal Batas Akhir (cut-off date) 

Tanggal batas akhir adalah hari pertama sensus. Tanggal batas akhir dan hasil sensus akan diumumkan 

kepada WTP setidaknya dua minggu sebelum dimulainya sensus. 

 

7. Eligibility  
Semua warga yang terkena dampak pengadaan tanah termasuk sebagai akibat dari pembersihan 

struktur (bangunan) yang ada, pohon dan tanaman tegakan sehubungan dengan pengalihan tanah 

negara atau tanah milik pemerintah (“pembebasan lahan”), yang selanjutnya disebut sebagai Warga 

Terdampak Proyek/WTP, tercakup dalam LARPF, kecuali mereka yang diidentifikasi setelah Tanggal 

Batas Akhir.  

 

7.1 Tipologi Warga Terdampak Proyek 

Identifikasi WTP akan dilakukan sebagai bagian dari proses Penilaian Sosial, melalui sensus dan 

klasifikasi selanjutnya dari orang-orang yang terkena dampak menjadi (i) pemilik tanah pribadi; (ii) 

penghuni tanah negara atau tanah milik pemerintah dengan hak penguasaan atas tanah yang dapat 

diakui; (iii) penghuni tanah negara/pemerintah dengan hak penguasaan atas tanah yang tidak diakui:  

1. Para pemilik dan pengguna tanah milik pribadi: Mereka memiliki hak legal formal atas tanah 

atau aset dan mereka yang memiliki dokumentasi formal berdasarkan hukum nasional untuk 

membuktikan hak tersebut. Dalam kasus yang paling sederhana, suatu wilayah didaftarkan 

atas nama orang perorangan atau masyarakat. Dalam kasus lain, seseorang mungkin memiliki 

hak sewa atas tanah dan dengan demikian memiliki hak hukum. 

2. Para penghuni tanah negara/tanah milik pemerintah dengan hak penguasaan atas tanah 

yang dapat diakui: Kelompok warga ini memiliki beberapa bentuk sertifikasi atau akta atau 

dokumentasi pengalihan tanah yang diakui oleh PP 19/2021 (Pasal 18-26). Kelompok-

kelompok ini termasuk para pemegang Hak Atas Tanah, para pemegang Hak Pengelolaan, para 

pemegang hak atas tanah wakaf (Nazhir untuk tanah Wakaf), para pemegang alat bukti tertulis 

hak lama, masyarakat hukum adat yang terdaftar dan diakui secara resmi oleh negara 



 

 

(Masyarakat Hukum Adat), para Pihak yang Menguasai Tanah dengan Itikad Baik, para 

Pemegang dasar penguasan atas) tanah, atau bentuk penggunaan tanah lainnya sesuai 

dengan PP 19/2021. 

3. Para penghuni tanah dengan hak penguasaan atas tanah yang tidak dapat diakui: Mereka 

adalah sekelompok orang yang tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah 

sebagaimana kriteria yang ditetapkan dalam PP 19/2021 (Pasal 18-26). Kelompok ini akan 

diperlakukan berdasarkan Perpres 62/2018 dan akan memenuhi syarat untuk mendapat 

santunan atas aset non-tanah dan dukungan pemulihan mata pencaharian lainnya sebagai 

paket ganti rugi. 

WTP yang memenuhi syarat untuk mendapatkan ganti rugi atas aset yang terkena dampak akan 

diidentifikasi ketika lokasi sub-proyek telah ditetapkan secara resmi. Di bawah ini adalah beberapa 

skenario yang mungkin terkait dengan hak guna lahan yang diantisipasi akan relevan berdasarkan 

NUFReP. Perlu disebutkan bahwa NUFReP akan memanfaatkan sebagian besar tanah milik pemerintah 

dan tanah negara, sementara sebagian kecil tanah dapat diperoleh dari tanah milik pribadi.



 

 

 

Tabel 2. Tipologi hak milik /hak pakai atas tanah dan pendekatan pengelolaannya. 

No Skenario Pendekatan 
Apa yang dapat dinilai untuk bisa mendapat 

kompensasi 

Kerangka hukum 

untuk mendukung 

pendekatan ini 

1. Kelompok 1: Para pemilik tanah 
pribadi. 

Menyusun LARAP, yang mencakup bantuan mata 
pencaharian yang disiapkan untuk orang/rumah 
tangga yang terpindahkan secara ekonomi 
[karena pengadaan tanah] 

Ganti rugi atas hilangnya “komponen fisik dan 
non-fisik” tanah 

Fisik: Tanah, aset (bangunan, pohon, pagar, dan 
investasi lain yang melekat pada tanah) sebesar 
biaya penggantian 

Non-fisik: Dukungan pendapatan (setara 

dengan jumlah pendapatan selama 3 bulan); 

biaya pindah; biaya berganti pekerjaan; nilai 

sisa tanah/bangunan; dan nilai-nilai lain yang 

hilang sebagai akibat langsung dari hilangnya 

tanah yang dapat dihitung12 

UU No. 2/2012; PP No. 
19/2021; dan Permen 
ATR/BPN No. 19/2021. 

2. Kelompok 2: Para penghuni tanah 

milik pemerintah atau milik negara 

(termasuk kawasan hutan) dengan 

dokumen resmi seperti bukti 

pembayaran pajak dan dokumen 

lain yang dijelaskan dalam huruf b 

halaman 1913. 

Sama seperti kelompok 1 Sama seperti kelompok 1 UU No. 2/2012; PP No. 

19/2021; dan Permen 

ATR/BPN No. 19/2021. 

 
12 Dalam bahasa aslinya: UU No. 12/ 2012, Yang dimaksud dengan “kerugian lain yang dapat dinilai” adalah kerugian nonfisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, misalnya kerugian 

karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi, dan nilai atas properti sisa. 
13 Pasal 24 PP No. 19/2021 dan Pasal 46(2)(g) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 19/2021 mengatur jenis-jenis “Bentuk sertifikat tanah yang dapat diakui” secara terpisah. Berdasarkan Pasal 

24 PP No. 19/2021, yang dimaksud dengan alat bukti penguasaan atas tanah negara dan tanah milik pemerintah seperti: sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya 
sepanjang masih dipergunakan dan dimanfaatkan oleh bekas pemegang haknya, surat izin garapan/membuka tanah, surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti; berdasarkan Pasal 
46(2)(g) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 19/2021 hal tersebut merujuk pada: akta jual beli atas tanah yang telah diterbitkan sertifikat haknya tetapi peralihan hak tersebut belum dicatat 
dalam buku kadaster Badan Pertanahan Nasional; akta jual beli hak milik adat yang belum diterbitkan sertifikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), ijin menggarap lahan (dalam 



 

 

No Skenario Pendekatan 
Apa yang dapat dinilai untuk bisa mendapat 

kompensasi 

Kerangka hukum 

untuk mendukung 

pendekatan ini 

3. Kelompok 3:  Para penghuni tanah milik pemerintah atau tanah negara tanpa dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada butir b di halaman 19. Kelompok ini 
memiliki tiga sub-kelompok. 

3.a.  

 

Kelompok 3.a: Para penghuni 
Tanah Negara Bebas14 yang tidak 
memiliki dokumen resmi seperti 
bukti pembayaran pajak dan 
dokumen lain sebagaimana 
dimaksud dalam angka 2 halaman 
19, tetapi memiliki (salinan) surat 
keputusan/surat dari pejabat yang 
berwenang sebagai dasar bagi 
seseorang/badan untuk 
memperoleh dan menggunakan 
tanah tersebut, sesuai dengan 
Undang-Undang Pokok Agraria 

1. Uji tuntas tanah pendahuluan awal untuk data 

untuk indikasi awal dari kemungkinan 

skenario antara 3a, 3b dan 3c);  

2. Selama persiapan subproyek, Penilaian Sosial 

(PS) dan pelibatan pemangku kepentingan 

akan mengklasifikasikan orang-orang yang 

terkena dampak ke dalam kelompok 3a, 3b 

dan 3c; dan mencatat aset tanah/non-tanah 

mereka yang terkena dampak, dan kondisi 

mata pencaharian mereka, sebagai dasar 

untuk penilaian kompensasi dan dukungan 

mata pencaharian yang memenuhi syarat bagi 

mereka; 

3. Laporan mengenai PS akan digunakan sebagai 

dasar penilaian kompensasi, dan merupakan 

bagian dari LARAP subproyek. 

4. Pemerintah kota akan memasukkan langkah 

tindakan bantuan mata pencaharian 

Sama dengan Kelompok 2 

Kelompok ini berhak menuntut hak kepemilikan 

atas tanah jika persyaratan Undang-Undang 

Pokok Agraria terpenuhi, dan berhak 

mendapatkan ganti rugi atas tanah dan aset 

non-tanah, sama seperti Kelompok 1 dan 2. 

Undang-Undang Pokok 

Agraria 

 

3.b Kelompok 3.b: Para penghuni tanah 

milik pemerintah atau tanah negara 

yang tidak memiliki dokumen resmi 

seperti bukti pembayaran pajak dan 

dokumen lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam angka 2 halaman 

Ganti rugi atas hilangnya “komponen non-fisik” 

tanah  

● Aset nilai bangunan dan hal-hal yang 

melekat pada tanah;  

● Biaya pembongkaran rumah/bangunan; 

● Biaya pindahan; 

Perpres No. 62/ 2018 
dan Permen ATR/BPN 
No. 6/2020]:15 

 
bangunan perumahan milik pemerintah/milik negara); akta lelang; akta perwalian wakaf (penggantinya atau pernyataan wakaf); atau bukti dokumenter lain yang setara tentang penguasaan 
tanah yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah.   
14 Tanah milik negara atau dikenal sebagai tanah negara bebas. Pengertian Tanah Negara dalam bahasa aslinya sebagaimana diatur dalam PP 18/2021 Pasal 1 (2): “Tanah Negara atau Tanah 

yang Dikuasai Langsung oleh Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan Tanah Wakaf, bukan Tanah Ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik 
negara/barang milik daerah.” Tanah milik negara sifatnya tidak dapat didaftarkan, tetapi ada peruntukan kawasan hutan [dalam bentuk surat resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan]. Dari perspektif peraturan Pemerintah Indonesia, hanya dalam kasus “pelepasan hutan”, penghuni tanah milik negara berhak atas sertifikat tanah dan berhak atas ganti 
rugi atas hilangnya aset tanah dan non-tanah setelah menerima sertifikat tanah [setelah mendaftarkannya ke Kantor Pertanahan]. 
15 Dalam Bahasa aslinya: Besaran Nilai Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dihitung berdasarkan penilaian pihak independen dengan memperhatikan: a) biaya pembersihan 

segala sesuatu yang berada di atas tanah b) mobilisasi c) sewa rumah paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau d) tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah. 



 

 

No Skenario Pendekatan 
Apa yang dapat dinilai untuk bisa mendapat 

kompensasi 

Kerangka hukum 

untuk mendukung 

pendekatan ini 

19, atau tidak memiliki hak 

penguasaan atas tanah yang dapat 

diakui menurut Undang-Undang 

Pokok Agraria; tetapi memenuhi 

kriteria kelayakan berdasarkan 

Perpres No. 62/2018 (Menghuni 

terus menerus selama setidaknya 

10 tahun dengan itikad baik; tidak 

ada perselisihan; dan memiliki surat 

rujukan dari camat atau kepala 

desa) 

tambahan untuk kelompok berpenghasilan 

rendah di dalam LARAP 

Bagi Kelompok 3.a, pemerintah kota membantu 
mengidentifikasi kelayakan orang-orang yang 
terkena dampak untuk mendapatkan sertifikat 
tanah, dengan bantuan Kantor Pertanahan, 
sehingga kelompok 3.a dapat diperlakukan 
seperti dan memenuhi syarat untuk 
mendapatkan hak-hak Kelompok 2.  

Bagi Kelompok 3.b, pemerintah kota akan 
membantu untuk mendapatkan surat dari kepala 
desa agar mereka dapat memenuhi syarat untuk 
mendapat kompensasi. 

Bagi Kelompok 3.c, pemerintah kota akan 
memfasilitasi untuk mendapatkan surat rujukan 
dari kepala desa atau bentuk 'dokumen hukum' 
lainnya yang dapat membantu mereka untuk 
pindah ke Kelompok 3.b. 

 

● Biaya sewa selama 12 bulan; 

● Nilai sisa tanah/bangunan 

● Dukungan pendapatan (setara dengan 

pendapatan 3 bulan); 

● Nilai-nilai lain yang hilang sebagai akibat 

langsung dari hilangnya tanah yang dapat 

dihitung 

3. Kelompok 3.c: Para penghuni tanah 
di atas tanah milik pemerintah 16/ 
tanah negara yang tidak memiliki 
dokumen resmi seperti bukti 
pembayaran pajak dan dokumen 
lain yang dijelaskan di angka 2 
halaman 19, atau tidak memiliki 
hak penguasaan atas tanah yang 
dapat diakui sesuai dengan 
Undang-Undang Pokok Agraria; dan 
tidak memenuhi kriteria kelayakan 
berdasarkan Perpres No. 62/2018 

● Sama seperti kelompok 3.b. Perpres No. 62/ 2018 
dan Permen ATR/BPN 
No. 6/2020 mirip 
dengan 3.b dan 
didukung oleh LARPF. 

 
16 Tanah milik pemerintah adalah keadaan di mana badan pemerintah telah mendaftarkan tanah tersebut atas nama badan pemerintah tersebut, dan dengan demikian telah diakui secara 

sah dan/atau telah dimasukkan dalam neraca aset instansi pemerintah yang bersangkutan. 



 

 

7.2 Matriks Hak 

Matriks Hak untuk Warga Terdampak Proyek ditunjukkan pada Tabel 3 di bawah ini:  

Tabel 3. Hak bagi Warga Terdampak Proyek 

 Warga Terdampak Proyek Hak 

1 Para pemilik tanah dengan hak penguasaan 

atas tanah yang sah/dapat diakui atau 

pemilik aset yang kehilangan tanah 

dan/atau aset lain yang melekat pada tanah 

tersebut (termasuk bangunan, struktur, 

utilitas, tanaman, dll.) (Kelompok 1 dan 2 

pada Tabel 2 di atas) 

Ganti rugi sebesar biaya penggantian, berdasarkan penilaian 

yang dilakukan oleh penilai berizin /independen sesuai 

dengan prinsip biaya penggantian yang digariskan dalam SPI 

204, yang sesuai dengan ESS 5. 

2 Para pemilik tanah dengan hak penguasaan 

atas tanah yang tidak dapat diakui atau 

pemilik aset yang kehilangan tanah 

dan/atau aset lain yang melekat pada tanah 

tersebut (termasuk bangunan, struktur, 

utilitas, tanaman, dll.) (Kelompok 3 di atas) 

 

Ganti rugi sebesar biaya penggantian selain untuk tanah yang 

terkena dampak dan aset lain yang melekat pada tanah yang 

hilang, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai 

berizin /independen sesuai dengan prinsip biaya 

penggantian yang digariskan dalam SPI 204, yang sesuai 

dengan ESS 5 (Kelompok 3b dan 3c pada Tabel 2) 

Ganti rugi atas tanah yang terkena dampak juga dapat 

dibayarkan jika ada keputusan/surat dari pejabat yang 

berwenang sebagai dasar bagi seseorang/badan hukum 

untuk memperoleh, menguasai, dan menggunakan tanah, 

menurut Undang-Undang Pokok Agraria (Kelompok 3a pada 

Tabel 2) 

3 Para pemilik atau penghuni tanah dengan 

hak penguasaan atas tanah yang sah / dapat 

diakui/ tidak dapat diakui yang kehilangan 

sumber mata pencaharian yang secara 

langsung berasal dari penggunaan tanah, 

untuk sementara atau secara permanen 

Dukungan pendapatan untuk pendapatan selama tiga bulan 

berdasarkan bukti pendapatan atau upah bulanan minimum 

yang resmi. 

Dukungan pendapatan tambahan dalam bentuk “dampak 

lain” yang diperoleh langsung dari penggunaan tanah yang 

terkena dampak, yang akan ditetapkan berdasarkan 

Penilaian Sosial yang akan dilakukan untuk masing-masing 

subproyek. Hasil penilaian sosial dapat memberikan 

masukan untuk memasukkan dukungan tambahan untuk 

mengurangi hilangnya pendapatan/kerugian usaha atau 

mata pencaharian yang secara langsung diakibatkan oleh 

pengadaan tanah. 

4 Para pemilik usaha yang memiliki perizinan 

atau tanpa perizinan, yang dapat diakui 

Untuk aset tanah dan non-tanah, hak yang sama seperti #1 

dan #2 di atas, tergantung pada diakuinya hak penguasaan 

atas tanah dan penggunaan tanah sebagaimana di atas. 

Untuk hilangnya pendapatan/pemasukan, sama seperti #3 

di atas: tiga bulan penghasilan berdasarkan bukti dari omzet 

bisnis atau data lainnya yang dikumpulkan dari penilaian 

sosial. 

5 Para penyewa hunian dan bangunan lain 

yang dibangun di atas tanah negara atau 

tanah milik pemerintah tanpa hak 

Proyek memberi waktu yang cukup (setidaknya 3 bulan dari 

tanggal batas akhir /saat dilakukannya survei sensus) bagi 

para penyewa untuk mencari tempat lain atau bantuan lain 

yang disetujui oleh penyewa dan badan/badan hukum yang 



 

 

 
Warga Terdampak Proyek Hak 

penguasaan atas tanah atau tuntutan atas 

tanah yang mereka tempati. 

mungkin termasuk tunjangan pindah dan tunjangan transisi 

serta bantuan mata pencaharian. 

6 Petani bagi hasil atau buruh tani/ kebun Bantuan untuk pemulihan mata pencaharian, seperti 

dengan mendaftarkan mereka sebagai penerima pelatihan 

keahlian dari lembaga di tingkat kota atau penerima 

dukungan ekonomi atau penerima program sosial.  

7 Para perambah yang memasuki area proyek 

setelah tanggal batas akhir yang diumumkan 

secara terbuka 

Tidak berhak atas ganti rugi apapun. 

 

7.3 Catatan Tambahan Mengenai Hak Para Penggarap/ Penguasa Tanah Milik Pemerintah atau 

Tanah Negara (Kelompok 2 dan 3) 

Kelompok warga yang terkena dampak ini memenuhi syarat untuk:  

● mendapat ganti rugi/ santunan sebesar biaya penggantian struktur, bangunan yang ada di atas 

tanah; 

● mendapat santunan atas hilangnya pohon dan tanaman tegakan dengan biaya penggantian 

berdasarkan jenis, umur, dan nilai produktif; 

● mendapat santunan biaya pindahan; 

● mendapat dukungan pendapatan untuk pendapatan atau pemasukan usaha selama tiga bulan; 

● mendapat ganti rugi untuk sisa tanah dan bangunan yang menjadi tidak layak secara ekonomi; 

dan 

● (mendapat ganti rugi terhadap) “dampak lain” yang secara langsung berasal dari penggunaan 

tanah yang terkena dampak (yang akan ditetapkan berdasarkan Penilaian Sosial yang akan 

dilakukan untuk masing-masing subproyek tetapi dapat mencakup dukungan tambahan untuk 

mengatasi hilangnya pendapatan/kerugian usaha yang secara langsung diakibatkan oleh 

pengadaan tanah);  

Selain itu, ganti rugi atas kehilangan tanah dapat dibayarkan jika mereka: 

1. Memiliki dokumen resmi seperti bukti pembayaran pajak dan dokumen lainnya sebagaimana 

dimaksud pada butir b pada halaman 19 (Kelompok 2 di atas) 

2. Tidak memiliki dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas tetapi memiliki surat 

keputusan/surat dari pejabat yang berwenang sebagai dasar bagi seseorang/badan hukum untuk 

menguasai dan menggunakan tanah, menurut Undang-Undang Pokok Agraria (Kelompok 3a di 

atas) 

Santunan dapat diberikan dalam bentuk barang atau uang uang tunai. Pilihan ganti rugi tersebut akan 

ditentukan melalui konsultasi dengan WTP dan akan ditetapkan dalam LARAP. 

Santunan akan diberikan sebelum pembersihan tanah dan para penghuninya harus pindah ke lokasi 

lain. 

Untuk kelompok berpenghasilan rendah dan rentan yang terkena dampak pengadaan tanah, termasuk 

para penyandang cacat, petani penggarap lanjut usia, rumah tangga dengan orang tua tunggal 

(terutama rumah tangga yang dikepalai perempuan), pemerintah kota akan memberikan dukungan 

mata pencaharian tambahan dari program yang ada seperti lokakarya berbasis keterampilan, 



 

 

pemberian aset produktif (mesin jahit, peralatan pertanian, bibit, dll), pelatihan dan kelas bahasa, 

serta dukungan untuk menghubungkan usaha mikro dengan layanan keuangan 

Untuk para perambah, yaitu, orang yang memperbesar atau memperluas kepemilikan pribadi mereka 

dengan merambah ke tanah negara atau tanah milik pemerintah yang berdekatan, ganti rugi dapat 

dibayarkan untuk bangunan dan struktur. Bantuan untuk pemulihan mata pencaharian dan tunjangan 

masa transisi serta tunjangan pindahan dan perbaikan lokasi akan ditawarkan. 

Dalam hal Warga Terdampak Proyek (yang dipindahkan secara fisik dan/atau ekonomi) tidak memiliki 

kartu penduduk setempat, mereka akan diberi kesempatan untuk mengubah status kependudukan 

mereka dan akan dibantu oleh Proyek untuk melakukannya, atas persetujuan mereka, agar dapat 

mengakses ganti rugi dari pemerintah kota. Dalam hal WTP tidak ingin mengubah status 

kependudukannya, setelah mengetahui akibatnya (tidak bisa mendapat santunan), Proyek akan 

mengikuti pengalaman proyek KOTAKU di bawah Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional dan 

menerapkan beberapa langkah, antara lain: 

● Menelusuri kondisi ekonomi mereka di kampung halaman/ desa/ kota asal (apakah mereka 

memiliki aset produktif di sana yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan standar 

hidup mereka setidaknya pada tingkat yang sama sebelum pemindahan?) 

● Atas keputusan mereka berdasarkan informasi yang diberikan, memberikan tunjangan pindah 

agar WTP dapat kembali ke kampung halaman/ desa/ kota asal 

● Memantau kondisi sosial ekonomi mereka (setelah pindah kembali ke kampung halaman/ 

desa/ kota asal, melakukan penilaian sosial secara cepat pada kelompok/individu ini untuk 

menelusuri standar penghidupan mereka). 

Penilaian sosial akan digunakan untuk mengidentifikasi kelompok warga ini, sehingga rencana mitigasi 

yang terinci dapat disusun selama pelaksanaan proyek. Konsultasi yang berarti dengan WTP dan 

Mekanisme Penanganan Keluhan akan menjadi bagian integral dari proses ini. Tim LARAP akan 

melakukan pemantauan secara kontinyu dan penilaian sosial cepat dari kelompok masyarakat 

terdampak ini menyusul dari pemukiman kembali mereka. Proyek akan merekrut Penasihat Sosial 

(Social Advisor) yang akan mengunjungi subproyek dengan basis regular untuk memantau kinerja 

pelaksanaan LARAP dan memberi masukan kepada tim LARAP mengenai bagaimana menangani aksi 

yang belum terlaksana, termasuk yang terkait dengan pemulihan pendapatan dari warga terdampak 

tanpa kartu identitas menyusul kembalinya mereka ke desa/kota asal. 

 

8. Metode Penilaian 
Nilai aset yang terkena dampak akan dinilai oleh para penilai publik sesuai dengan peraturan 

pengadaan nasional yang sesuai dengan Standar Penilaian Internasional (International Valuation 

Standards/IVS). Penilaian akan dilakukan atas dasar bidang tanah yang terkena dampak, yang meliputi 

tanah, ruang di atas dan di bawah tanah, bangunan atau struktur, tanaman, hal-hal yang berhubungan 

dengan tanah yang terkena dampak, dan/atau kerugian lain yang secara langsung berasal dari 

penggunaan dari tanah yang terkena dampak yang dapat dinilai.  

Penilaian tanah oleh penilai berizin akan dilakukan berdasarkan Standar MAPPI17 sebagaimana 

ditetapkan dalam Pedoman MAPPI, juga dikenal sebagai SPI 20418, yang sesuai dengan dengan Standar 

 
17 Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) 
18 Standar Penilaian Indonesia (SPI) 204. 

 



 

 

Penilaian Internasional (International Valuation Standards, IVS). Kompensasi setidaknya harus setara 

dengan “nilai penggantian” per ESS5 yang akan dinilai sebagai kombinasi dari nilai penggantian dari 

Komponen Fisik dan Non-Fisik tanah yang terdampak, yang terdiri dari harga pasar dari tanah 

terdampak, bangunan, struktur, fasilitas, tanaman, dan hal-hal lain yang melekat pada tanah yang 

dibebaskan; biaya pembongkaran rumah/bangunan; biaya pindah; biaya sewa selama 12 bulan; 

dukungan pendapatan (setara dengan pendapatan 3 bulan); sisa tanah dan aset yang menjadi tidak 

layak secara ekonomi; dan nilai-nilai lain yang hilang sebagai akibat langsung dari hilangnya tanah yang 

dapat dihitung. Depresiasi tidak akan dimasukkan sebagai pertimbangan valuasi, dan biaya transaksi 

akan disertakan ke dalam kompensasi. 

Rangkuman komponen fisik dan non fisik yang memenuhi syarat untuk mendapatkan ganti rugi dan 

dasar penilaiannya disajikan pada Tabel 4 di bawah ini.  

Tabel 4. Metode penilaian 

Obyek Dasar Penilaian 

Tanah Nilai pasar 

Bangunan Nilai pasar 

Tanaman  Nilai pasar 

Biaya transaksi Biaya pindah, pajak, biaya notaris, biaya tenaga kerja 

Biaya tunggu Bunga bank  

Kerugian lainnya  Biaya pemulihan sebesar nilai penggantian 

Hal-hal lain yang harus 

ditetapkan 

Hal-hal yang memenuhi syarat untuk mendapat ganti rugi diidentifikasi di 

bawah penilaian sosial dan dinilai sebesar nilai pasarnya 

 

Ganti rugi dapat berupa beberapa bentuk: (a) uang tunai; (b) tanah pengganti; (c) pemukiman kembali 

ke lokasi lain (d) kepemilikan saham; atau (e) bentuk ganti rugi lain yang disepakati baik oleh 

pemilik/pengguna tanah maupun instansi yang membutuhkan tanah, sesuai dengan peraturan 

Pemerintah Indonesia berdasarkan PP No. 19/2021 (Pasal 76)19.  Bentuk ganti rugi tergantung pada 

pilihan pemilik tanah/pengguna tanah dan ganti rugi dapat berupa kombinasi dari hal-hal tersebut, 

tergantung pada kesepakatan antara pemilik tanah/penggarap tanah dan instansi yang membutuhkan 

tanah. Penjelasan terinci mengenai hak-hak para penggarap tanah milik pemerintah atau tanah 

negara, dan para penghuni liar atas tanah milik pribadi disediakan di bawah ini. Standar kompensasi 

untuk kategori tanah dan aset tetap akan diungkapkan dan diterapkan secara konsisten. Di mana 

pembayaran kompensasi tertunda karena ketidakhadiran pemilik lahan atau klaim yang tumpang 

tindih, kompensasi akan disimpan dalam rekening escrow. Anggaran pemukiman kembali akan 

memuat setidaknya 10% untuk kontinjensi.  

 

9. Pengembangan LARAP 

Apabila pengadaan tanah, termasuk pembersihan bangunan yang ada, tanaman, tanaman pangan 

tegakan dan investasi lainnya oleh orang perorangan swasta di tanah milik pemerintah dan tanah 

negara, perlu dilakukan untuk pelaksanaan subproyek, Tim Rencana Pengadaan Tanah dan Rencana 

Pemukiman Kembali (Land Acquisition Plan and Resettlement Action Plan, LARAP) akan dibentuk di 

 
19 Dalam Bahasa aslinya, Bentuk Ganti Kerugian yang diatur dalam PP. 19 tahun 2021 Pasal 76 adalah dalam 

bentuk uang; pengantian tanah; pemukiman kembali; kepemilikan saham; dan bentuk lain yang disepakati oleh 
kedua belah pihak. Ini boleh satu (berdiri sendiri) atau gabungan, dengan total nominal sesuai dengan hasil 
Penilai. 



 

 

setiap kota. Tim LARAP akan mengembangkan LARAP berdasarkan masukan dari Penilaian Sosial yang 

dilakukan di tahap awal penyusunan LARAP. Tim LARAP setidaknya terdiri dari ahli sosial, ahli hukum, 

spesialis/fasilitator pelibatan masyarakat, penilai publik, dan keahlian lain yang terkait yang 

dibutuhkan. 

Dalam mengembangkan LARAP, tim LARAP akan bekerja sama dengan penilai berizin dan para pejabat 

terkait dari pemerintah kota untuk memastikan agar semua dampak yang dapat diberi ganti rugi 

diidentifikasi dan dinilai dengan benar sesuai dengan Matriks Hak dan metodologi penilaian di dalam 

LARPF ini, dan agar dampak material lainnya pada warga yang terkena dampak yang tidak dapat diberi 

ganti rugi dapat dikurangi sesuai dengan LARPF ini. 

Tim LARAP, khususnya spesialis/fasilitator pelibatan masyarakat, akan terlibat dengan warga yang 

terkena dampak selama proses pengadaan tanah, dan memastikan agar masukan mereka tercermin 

di dalam LARAP secara berkelanjutan. Tim LARAP juga akan terlibat dan mencari masukan dari Kantor 

Pertanahan mengenai masalah kepemilikan tanah, aset yang dapat dapat diberi ganti rugi, dan proses 

penilaian. Tim LARAP akan bekerja sama dengan pemerintah kota untuk memastikan agar anggaran 

LARAP akan dimasukkan dalam anggaran pembangunan dan belanja daerah (APBD), termasuk 

memastikan agar rencana yang diusulkan mengikuti siklus anggaran di setiap kota, untuk 

mengamankan anggaran bagi pelaksanaan pengadaan tanah. 

Pemindahan in-situ/setempat (memindahkan bangunan) harus diprioritaskan di saat memungkinkan, 

dan pertimbangan ini untuk dicerminkan di dalam LARAP, untuk meminimalkan pemindahan secara 

fisik ke lokasi lain. Tim LARAP, bekerja sama dengan pemerintah kota, akan mengeksplorasi pilihan-

pilihan potensial untuk dukungan mata pencaharian sesuai kebutuhan, terutama bagi masyarakat 

rentan termasuk para penggarap liar di tanah milik pemerintah atau tanah negara. Berbagai pilihan 

untuk dukungan mata pencaharian harus dieksplorasi dan dikonsultasikan dengan WTP secara terus-

menerus untuk memenuhi permintaan mereka. Pilihan yang disepakati harus disajikan di dalam 

LARAP. 

Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism, GRM) harus ditetapkan sejak awal 

uji tuntas tanah awal dan dilaksanakan sepanjang penyusunan dan pelaksanaan proses LARAP, dengan 

mekanisme pemantauan dan umpan balik yang berkelanjutan agar dapat dilakukan penyesuaian 

berdasarkan kekhawatiran dan umpan balik WTP. GRM untuk WTP akan ditangani secara langsung 

oleh tim LARAP, dengan koordinasi dan dukungan yang erat dari pemerintah kota dan Balai/Balai 

Besar Wilayah Sungai (BWS/BBWS). 

Pemerintah kota akan memastikan bahwa penyusunan LARAP akan bersinkronisasi dengan baik dan 

selesai sebelum finalisasi RKT yang mana subproyek terkait termasuk (dalam RKT), dan anggaran untuk 

melaksanakan LARAP akan disertakan dalam anggaran tahunannya, sehingga LARAP dapat 

dilaksanakan sepenuhnya sebelum pekerjaan konstruksi dimulai. Pemerintah kota juga bertanggung 

jawab untuk melaksanakan LARAP, bersama dengan tim LARAP. Bantuan teknis akan diberikan oleh 

masing-masing Balai/Balai Besar Wilayah Sungai (BWS/BBWS), dan Bank Dunia akan memberikan 

dukungan pelaksanaan secara berkelanjutan. 

Pekerjaan sipil dapat dimulai hanya setelah pelaksanaan LARAP diselesaikan sesuai dengan ketentuan 

dari Bank Dunia. Anggota komunitas lokal akan diberikan prioritas dalam lapangan kerja yang dibuat 

oleh kontraktor pekerjaan konstruksi. 

LARAP yang disetujui dalam versi bahasa Indonesia akan tersedia di “Posko” unit penanganan 

pengaduan di lapangan, kantor proyek lapangan (kantor kelurahan) dan di balai kota masing-masing 

kota, serta di situs web Ditjen SDA Kemen PUPR dan di Kantor Komunikasi dan Eksternal Affairs Kantor 



 

 

Bank Dunia Jakarta. Brosur sederhana yang merangkum prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur utama 

LARAP akan disiapkan dan tersedia bagi warga yang terkena dampak.  

Serangkaian pelatihan, lokakarya, dan kunjungan lapangan dengan topik seperti penyusunan LARAP, 

Penilaian Sosial, serta pelaksanaan dan pelaporan LARAP, akan dilakukan selama pelaksanaan proyek 

sebagai bagian dari pembangunan kapasitas badan pelaksana dan pemerintah kota. 

 

10. Pengembangan Rencana Tindakan Korektif (RTK) 

Rencana Tindakan Korektif (RTK) disusun jika uji tuntas tanah pendahuluan mendapati bahwa 

pengadaan tanah yang dilakukan untuk mengantisipasi masing-masing subproyek memiliki 

kesenjangan dalam memenuhi tujuan ESS 5. 

Sama halnya dengan pengembangan LARAP, tim LARAP akan dibentuk oleh Balai/Balai Besar Wilayah 

Sungai (BWS/BBWS) di tingkat kota dan bekerja sama dengan pemerintah kota. Dalam 

mengembangkan RTK, tim LARAP pertama-tama menentukan kapan pengadaan tanah telah dilakukan 

berdasarkan informasi dan dokumentasi yang tersedia. Tim LARAP akan bertanggung jawab untuk 

mengumpulkan dokumentasi sebanyak mungkin, termasuk melalui dokumen perencanaan yang ada, 

laporan, Berita Acara, Memo/Catatan, dll, dan wawancara dengan para pejabat pemerintah terkait 

dan anggota masyarakat setempat termasuk jika memungkinkan WTP sendiri . Data tersebut akan 

digunakan untuk menetapkan profil warga yang terkena dampak, skala dan cakupan dampak, ganti 

rugi dan tindakan mitigasi yang direncanakan/dilaksanakan. Temuan tim LARAP akan disajikan di 

dalam RTK, yang akan mencakup i) profil kelompok-kelompok rentan, seperti a) para penggarap/ 

penguasa tanah yang hak penguasaan atas tanahnya tidak dapat diakui dan b) mereka yang tidak 

memiliki KTP setempat; dan ii) kesenjangan material (apa yang sudah dilakukan dibandingkan dengan 

standar LARPF) yang ada, terlepas dari itikad baik tim LARAP dalam melakukan pengadaan lahan. Hal 

ini dibutuhkan sebagai upaya awal untuk memahami apa yang bisa diperbaiki dan dibantu oleh Proyek 

untuk menutup kensejangan tersebut. 

Rencana Tindakan Korektif (CAP) harus dikembangkan oleh tim LARAP dengan berkonsultasi dengan 

pemerintah kota. Sementara form dan konten CAP akan tergantung pada sifat dan skala kesenjangan 

yang harus diisi, CAP harus secara minimum mencakup upaya itikad baik dari tim LARAP untuk 

mengidentifikasi kompensasi yang belum dibayarkan dan/atau kompensasi tambahan juga dukungan 

pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi Matriks Hak dan Metodologi Penilaian di dalam LARPF 

ini. CAP juga harus menyajikan langkah-langkah untuk mengisi kesenjangan yang signifikan (misalnya, 

sejumlah besar WTP belum menerima ganti rugi; sejumlah besar WTP bersusah-payah untuk 

memulihkan mata pencaharian mereka, tingkat ketidakpuasan yang tinggi; keluhan yang belum 

terselesaikan) agar subproyek dapat memenuhi tujuan ESS 5. Selain itu, prosedur pelaksanaan, 

mekanisme pengaduan, mekanisme pemantauan dan evaluasi dan anggaran harus juga disertakan. 

Akan diberikan perhatian khusus pada: dampak parah yang masih ada, pemulihan mata pencaharian 

dan standar hidup bagi warga yang rentan dan dukungan tambahan yang mungkin mereka butuhkan; 

penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung, dan kegiatan pengembangan masyarakat untuk 

mendukung pemulihan mata pencaharian yang cepat dari warga yang terkena dampak. Rencana 

tindakan korektif ini harus dikonsultasikan dengan WTP. 

Pekerjaan sipil dapat dimulai apabila kesenjangan yang signifikan telah diperbaiki sesuai CAP dan 

disetujui oleh Bank Dunia. 



 

 

Sama seperti penyusunan LARAP, Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism, 

GRM) harus ada, dan digunakan untuk memantau dan menangkap keluhan WTP, yang akan menjadi 

masukan untuk penyesuaian rencana/ pelaksanaan tindakan korektif. 

 

11. Protokol Sumbangan Tanah Sukarela 

Sumbangan tanah sukarela (Voluntary Land Donation, VLD) untuk sub-proyek berarti bahwa ada 

pengalihan hak kepemilikan dari penyumbang tanah kepada pemrakarsa sub-proyek (penerima 

manfaat, kelompok masyarakat, pemerintah daerah, atau lainnya, tergantung pada kesepakatan 

antara penyumbang tanah dan proyek). Sukarela dalam konteks ini berarti sumbangan atau 

pemberian tanah dan aset lainnya dengan pengetahuan penuh mengenai tujuan aset tersebut 

disediakan dan akibatnya secara ekonomi, sosial dan hukum yang akan ditimbulkan oleh tindakan 

tersebut pada orang yang menyumbangkan aset tersebut. Selanjutnya, tindakan tersebut harus 

dilakukan secara bebas dan sukarela, tanpa paksaan apapun. Tanah yang diperoleh dengan 

sumbangan sukarela harus didukung dengan akta hibah yang disiapkan dan disahkan oleh notaris atau 

PPAT. 

Sumbangan tanah sukarela untuk sub-proyek akan menjadi pilihan yang dapat diterima jika:  

● Persetujuan dari pemilik tanah dan pasangan mereka serta ahli waris yang memenuhi syarat 

diberikan; 

● Penyumbang tanah telah diberitahu dengan jelas mengenai hasil pertemuan publik sebelum 

mengambil keputusan untuk menyumbangkan tanah secara sukarela, namun dia tetap 

bersedia untuk menyumbangkan tanahnya tanpa tekanan apapun; 

● Ada pilihan untuk menyesuaikan desain atau lokasi sub-proyek jika pemilik tanah menolak 

untuk menyumbangkan tanahnya; 

● Tanah tersebut diidentifikasi oleh masyarakat penerima manfaat dan dikonfirmasi oleh staf 

teknis agar sesuai untuk sub-proyek dan bebas dari risiko terhadap lingkungan hidup atau 

kesehatan; 

● Dampak terhadap pemilik tanah tidak signifikan dan tidak mengakibatkan perpindahan 

rumah, atau menyebabkan hilangnya pendapatan dan mata pencaharian rumah tangga; 

● Tanah yang disumbangkan bebas dari sengketa kepemilikan atau klaim lainnya (misalnya 

pajak, retribusi daerah) atau pembebanan; 

● Konsultasi dengan penyumbang atau penerima manfaat tanah dilakukan dengan terinformasi 

dengan baik, bebas dan transparan di hadapan tokoh masyarakat dan fasilitator, dan mereka 

bersedia untuk menyumbangkan tanah tanpa tekanan;  

● Penyumbang tanah akan memperoleh manfaat secara langsung dari proyek; dan 

● Penyumbang tanah memiliki hak untuk menolak menyumbangkan tanah mereka dan oleh 

karena itu harus ada lokasi alternatif untuk sub-proyek.  

 

 

 



 

 

11.1 Prosedur dan persyaratan sumbangan tanah sukarela 

Proses pengadaan tanah melalui sumbangan tanah sukarela adalah sebagai berikut:  

● Pemrakarsa subproyek mengajukan proposal/rencana kerja kepada PIU. Salah satu hal yang 

termasuk dalam proposal adalah identifikasi tanah yang dibutuhkan dan bagaimana tanah 

tersebut akan diperoleh. Dalam hal pemrakarsa sub-proyek merekomendasikan tanah melalui 

sumbangan sukarela, proposal tersebut harus memberikan informasi mengenai calon 

penyumbang dan dokumentasi yang diperlukan yang menunjukkan persetujuan penyumbang 

tanah. Dokumentasi tambahan akan diperlukan setelah adanya persetujuan terhadap 

proposal tersebut.  

Pemrakarsa Proyek dan pemerintah daerah melakukan verifikasi lapangan dan memastikan bahwa: 

● Kriteria yang dipersyaratkan untuk dokumentasi sumbangan tanah sukarela telah dipenuhi, 

dengan dokumentasi yang dipersyaratkan dan bukti kepatuhan terhadap LARPF. 

● Para penyumbang tanah telah secara sukarela setuju untuk menyumbangkan tanah mereka 

untuk sub-proyek yang diusulkan. Mereka juga harus memastikan bahwa keputusan 

sumbangan tanah dibuat dengan sepengetahuan pasangan (suami dan istri) atau ahli waris 

dan melalui mekanisme partisipatif; 

● Proposal tersebut memuat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh anggota masyarakat 

yang akan menyumbangkan tanah (ditandatangani oleh pasangan atau ahli waris yang 

bersangkutan) dan disaksikan oleh ketua rukun tetangga (“kepala dusun/RT/RW”) atau kepala 

desa/lurah dan ditandatangani oleh ahli waris dan saksi lainnya. Surat tersebut antara lain 

memuat nama dan alamat penyumbang tanah; penggunaan saat ini, lokasi dan ukuran tanah 

yang disumbangkan; tujuan dari sumbangan tanah; peta lokasi tanah; spesifikasi apakah 

sebagian dari hak penguasaan atas tanah dihibahkan atau tunduk pada izin pakai atau izin 

lintas. Setelah proposal subproyek disetujui oleh fasilitator, pemilik tanah yang 

menyumbangkan tanahnya mengidentifikasi di atas tanah tersebut tanah yang disumbangkan 

dan lokasi tempat untuk perangkat geofisika akan dibangun. 

● Ada informasi yang jelas mengenai kepada siapa tanah tersebut disumbangkan, dan proyek 

harus menindaklanjuti proses hukum atas status tanah yang disumbangkan jika diperlukan. 

Jika sebagian dari hak penguasaan atas tanah dihibahkan ke desa atau pemerintah, proyek 

harus memfasilitasi tindak lanjut dari proses hukum atas status tanah yang disumbangkan 

tersebut. Jika tanah tersebut disumbangkan kepada masyarakat, fasilitator harus 

berkonsultasi dengan pemerintah desa mengenai cara mencatatnya untuk memastikan 

bahwa tanah yang disumbangkan tersebut memiliki status hukum. 

● Proses dan hasil pertemuan konsultasi, keluhan dan tindakan yang diambil untuk mengatasi 

keluhan tersebut harus didokumentasikan dengan baik. 

● Tanah yang disumbangkan harus dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam dokumen 

proyek (dalam proposal sub-proyek dan/atau dalam rencana pengembangan lokasi). 

● Akta hibah yang asli harus disimpan dengan baik oleh proyek (dalam proposal subproyek 

dan/atau dalam rencana pengembangan lokasi) dan oleh penyumbang tanah. 

Informasi penting yang harus disertakan dalam surat hibah disajikan di Lampiran 5.2: Contoh format 

dokumentasi untuk Sumbangan Tanah. 

 



 

 

12. Konsultasi dan Keterbukaan Informasi  

Konsultasi dan pengungkapan untuk Kerangka Kerja Perencanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman 

Kembali (Land Acquisition and Resettlement Planning Framework, LARPF) dimulai dari tahap 

perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Singkatnya, konsultasi ini harus dilakukan dalam kegiatan 

berikut: 

● Untuk pra-persiapan, uji tuntas tanah pendahuluan akan dilakukan. Pemerintah 

daerah/pemrakarsa proyek dan PIU akan melakukan uji tuntas cepat untuk menilai apabila 

risiko pengadaan tanah dan masalah tanah yang belum selesai yang signifikan untuk masing-

masing subproyek dan jika CAP atau LARAP, yang relevan, perlu disusun berdasarkan penilaian 

dari penggunaan tanah/status kepemilikan tanah sebelumnya. Hasil uji tuntas tanah awal ini 

akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Selama penyusunan LARAP/CAP, tim 

LARAP akan melanjutkan pelibatan masyarakat terdampak sebagaimana inventarisasi dari 

aset terdampak disusun dan ruang lingkup dari risiko terhadap pendapatan dinilai. Hasil 

inventarisasi tersebut akan diumumkan di kantor desa/kelurahan dan kecamatan selama 14 

hari untuk menerima pengaduan.  

● Untuk tahap perencanaan, rencana lokasi investasi fisik, tujuan pengembangan, langkah dan 

kerangka waktu pengadaan tanah, peran penilai berijin dalam penilaian aset, bentuk insentif 

atau ganti kerugian yang akan diberikan kepada WTP, aset atau obyek yang memenuhi syarat 

untuk mendapatkan ganti rugi (fisik dan non fisik), kompensasi fasilitas masyarakat, dan 

tanggung jawab serta hak WTP yang memenuhi syarat. Pada tahap ini, survei sosial ekonomi, 

termasuk dalam Penilaian Sosial (Social Assessment), akan dilakukan untuk mengidentifikasi 

aset yang dapat diberi kompensasi (dan untuk memastikan WTP memahami hal ini), dan 

langkah-langkah mata pencaharian tambahan yang diusulkan untuk WTP dari rumah tangga 

berpenghasilan rendah [sebagai tambahan atas kerugian pendapatan pada ganti rugi non 

fisik]. Konsultasi akan dilakukan dalam pertemuan masyarakat, keterbukaan informasi penting 

di dewan desa/media lain yang dapat diakses dan informasi di desa/kelurahan terdekat. 

Konsultasi akan mengadopsi pendekatan dialog, dan dapat dilakukan lebih dari satu kali, 

tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan yang dicapai. Kesepakatan tersebut akan 

dituangkan secara tertulis. Lokasi investasi fisik yang membutuhkan tanah akan disampaikan 

kepada masyarakat di media, situs web pemerintah provinsi dan kota serta di situs web 

lembaga yang membutuhkan tanah. 

● Untuk pengadaan tanah yang dijelaskan dalam pedoman ini, hasil penilaian aset yang 

dilakukan oleh penilai publik akan disediakan untuk WTP dan digunakan sebagai dasar 

negosiasi. 

● Sebelum dimulainya pekerjaan sipil yang berdampak pada tanah pertanian, konsultasi dengan 

pemilik tanah dan/atau penggarap yang terkena dampak harus dilakukan. Data hasil survei 

sensus akan tersedia bagi masyarakat untuk menggunakan hak akuntabilitas publiknya. 

Individu yang terkena dampak akan diberi waktu yang wajar untuk memanen tanaman guna 

meminimalkan dampak terhadap mata pencaharian. 

● Rancangan Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali (draft LARAP) dan versi akhirnya akan 

disampaikan di lokasi subproyek yang membutuhkan tanah, di kelurahan/desa terdekat di 

mana subproyek yang membutuhkan pengadaan tanah tersebut berada, di situs web dinas 

setempat dan/atau situs web badan pelaksana. 



 

 

● Dokumentasi penyerahan tanah dan pembelian langsung akan tersedia untuk umum di kantor 

kelurahan/desa. Pemilik tanah yang menyumbangkan dan menjual tanah mereka untuk sub-

proyek akan memiliki salinan dokumentasi pengalihan atau transaksi tanah. 

● Ganti kerugian, dan bantuan lain sesuai LARAP harus diterima oleh WTP sebelum dimulainya 

pekerjaan sipil apa pun. Jika konsultasi tindak lanjut diperlukan, pemerintah 

daerah/pemrakarsa proyek harus melakukan putaran selanjutnya untuk konsultasi dengan 

WTP untuk mengklarifikasi pertanyaan yang belum terjawab mengenai pelaksanaan LARAP. 

Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan (Feedback and Grievance Redress 

Mechanism, FGRM) harus ada sejak awal dan dapat diakses oleh WTP untuk menyampaikan 

keluhan mereka. 

● Penilaian pasca pelaksanaan juga akan dikonsultasikan dengan WTP. Penilaian tersebut akan 

mencakup verifikasi ganti kerugian yang diterima oleh WTP (apakah telah diberikan sesuai 

dengan LARAP yang telah disepakati) dan mata pencaharian WTP setidaknya telah dipulihkan 

ke tahap sebelum relokasi. 

 

 

13. Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan (Feedback and 

Grievance Redress Mechanism, FGRM) 

FGRM yang sama yang disajikan dalam ESMF (lihat Bab 5 ESMF) akan digunakan untuk menerima dan 

memroses keluhan terkait dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali. FGRM yang diusulkan 

ini akan dimasukkan dalam petunjuk dan pedoman Proyek. CPIU, NPIU, PIU, konsultan, kontraktor dan 

fasilitator, serta pemerintah daerah yang mungkin akan terlibat di mana pengadaan tanah terjadi, 

akan dilatih dalam pelaksanaannya. 

Pendekatan proyek secara keseluruhan dalam mendukung transparansi dan konsultasi harus 

mendukung solusi untuk masalah setempat secara lokal, cepat, dan efektif. Jika ada warga yang 

terkena dampak atau anggota masyarakat lainnya memiliki keluhan mengenai kerangka kerja ini atau 

penerapannya dalam praktik, proyek akan memperkuat sistem yang ada di Kementerian PUPR yang 

menangani penanganan keluhan, yang disebut sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID), dengan staf khusus yang bertanggung jawab atas penanganan dan tindak lanjut pengaduan. 

Rencana Pengadaan Tanah harus mencakup mekanisme penanganan keluhan yang jelas bagi pemilik 

dan pengguna tanah, serta masyarakat di sekitar lokasi yang diusulkan. FGRM harus menetapkan 

kontak dan/atau tempat untuk mengajukan keluhan, standar layanan untuk menanggapi keluhan, dan 

dokumentasi serta memastikan bahwa mekanisme yang diusulkan tersebut disebarluaskan.  

 

14. Pelaporan dan Pemantauan 

Proyek harus memantau proses pengadaan tanah (termasuk uji tuntas tanah awal dan proses 

penilaian sosial), konsultasi dengan WTP, penetapan, fungsionalitas, aksesibilitas dan kegunaan 

Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan (Feedback and Grievance Redress Mechanism, 

FGRM) untuk WTP, pelaksanaan LARAP yang disepakati, dan pasca Pelaksanaan LARAP. 

Kemajuan pelaksanaan setiap pengadaan tanah dan bantuan teknis yang diperlukan akan dilaporkan 

ke Bank Dunia secara berkala (semester) oleh CPMU/Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA 



 

 

(SISTRA) Kementerian PUPR. CPIU/Direktorat Sungai dan Pesisir (SUPAN) dan Balai/Balai Besar 

Wilayah Sungai (PIU) akan memantau pelaksanaan LARAP yang dilaksanakan oleh pemerintah kota, 

(lihat Gambar 2). Kemajuan pengadaan tanah akan dimasukkan di dalam laporan proyek.   

Gambar 2. Pelaporan pelaksanaan LARAP 

 

 

Cakupan kegiatan pemantauan akan disesuaikan dengan risiko dan dampak subproyek yang 

membutuhkan tanah. Selain mencatat kemajuan proses pembayaran ganti rugi dan kegiatan 

pemukiman kembali lainnya, proyek akan menyusun laporan pemantauan untuk memastikan bahwa 

pelaksanaan rencana pemukiman kembali sesuai dengan LARPF. 

Para ahli eksternal akan dilibatkan dalam proyek untuk memberi masukan mengenai keseluruhan 

proses di bawah Komponen 2 yang akan disepakati dalam ESCP. Jika teridentifikasi ada masalah 

relokasi yang signifikan, rencana tindakan korektif akan disusun untuk mengatasi masalah tersebut. 

Sampai dokumen perencanaan tersebut dirumuskan, diungkapkan dan disetujui, Proyek tidak akan 

melanjutkan pelaksanaan komponen proyek tertentu yang dampak merugikannya teridentifikasi. 

Tujuan pemantauan dan pelaporan adalah untuk: (a) mematuhi peraturan nasional dan ESS 5 Bank 

Dunia; (b) menentukan efektivitas pengaturan kelembagaan; (c) mengidentifikasi masalah dan 

tindakan perbaikan jika ada; (d) mengidentifikasi metode untuk dengan segera menanggapi untuk 

menyelesaikan atau mengurangi masalah; (e) memverifikasi apakah standar hidup warga yang 

dipindahkan telah dipulihkan atau ditingkatkan; (f) menilai keberlanjutan program pemulihan 

pendapatan; dan (g) menentukan apakah sumber daya manusia dan keuangan yang dialokasikan 

memadai dan efektif. 

Pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah dan perencanaan relokasi biasanya akan berfokus pada 

aspek-aspek berikut ini:  

● Verifikasi kepatuhan selama pelaksanaan;  

● Efektivitas proses FGRM; 

● Pelaksanaan pasca LARAP untuk menilai apakah bantuan mata pencaharian efektif untuk 

mengembalikan standar hidup WTP setidaknya sama seperti sebelum pemindahan; 

● Masalah yang tertunda: pengaduan dan/atau masalah ketidakpatuhan. Proyek akan 

menyusun laporan pemantauan semesteran yang menjelaskan kemajuan pelaksanaan 

kegiatan pemukiman kembali dan setiap masalah kepatuhan dan pemulihan mata 

pencaharian dari rumah tangga yang dipindahkan dan WTP yang terkena dampak pengadaan 

tanah.  

Pelaksanaan LARAP akan dipantau berdasarkan indikator-indikator sebagaimana ditetapkan dalam 

rencana yang telah disetujui, yang antara lain meliputi: (a) proses konsultasi; (b) WTP yang memenuhi 

syarat; (c) tindak lanjut proses hukum atas tanah yang dibebaskan/sisa tanah; (d) efektivitas 

mekanisme penanganan pengaduan; (e) keterbukaan informasi mengenai rencana dan transparansi 

   Pemerintah Kota    PIU (BWS/BBWS)     

CPIU (Dit. SUPAN) 
dan/atau CPMU 

(Dit. SISTRA) 
Kementerian PUPR 

   Bank Dunia 



 

 

selama berlangsungnya proses pengadaan tanah; dll. Untuk subproyek yang akan mengakibatkan 

relokasi lebih dari 200 individu, pemantauan independent akan dilakukan. 

Pemerintah daerah, dibantu oleh BWS/BBWS (PIU), akan memasukkan kemajuan pelaksanaan LARPF 

secara keseluruhan. Direktorat SISTRA (CPMU) akan menggabungkan informasi tersebut ke dalam 

Laporan Bulanan Proyek dan mengunggahnya ke dalam sistem pelaporan berbasis website Proyek.  

  



 

 

Lampiran 1: Uji Tuntas Tanah 

Tabel berikut ini memberikan kriteria utama yang harus dicakup sebagai bagian dari keseluruhan 

proses uji tuntas tanah: 

Tabel 5. Kriteria yang akan dicakup sebagai bagian dari uji tuntas tanah 

Kriteria Kelayakan 

Penerapan 

(Ya/Tidak) 

Penilaian 

 

Dokumen 

Rujukan 

Sumber 

Informasi 

Aspek hukum 

a. Tanah negara?      

b. Tanah milik pemerintah? Jika 

demikian, (instansi) 

pemerintah yang mana yang 

memiliki tanah tersebut? 

    

c. Tanah milik pribadi?     

d. Pengadaan tanah, 

pembersihan bangunan yang 

ada dan aset pribadi lainnya, 

sudah dilakukan? 

    

e. Jika jawabannya Ya sampai d, 

apakah orang-orang yang 

terkena dampak pindah secara 

fisik, dan jika ya, kira-kira 

berapa jumlah KK yang 

direlokasi? Ada perselisihan 

atau keluhan yang 

mengemuka? Apakah 

dokumentasi pengadaan 

tanah/pembukaan lahan di 

masa lalu tersedia? Bentuk 

dukungan apa yang diterima 

oleh para penghuni liar 

termasuk mereka yang tidak 

memiliki kartu penduduk 

setempat? 

    

Penggunaan tanah secara fisik dan kepemilikan tanah  

f. Kira-kira berapa banyak KK 

yang ada di lokasi subproyek 

dan terkena dampak?  

    

g. Pemindahan secara fisik tidak 

dapat dihindari? Tersedia 

tempat yang cukup untuk 

pemukiman kembali? 

    

h. Apakah terdapat 

penggunaan/pendudukan 

tanah secara liar/ilegal? Jika 

demikian, kira-kira berapa 

jumlah pengguna? 

    

i. Apakah terdapat kegiatan 

ekonomi/mata pencaharian? 

    



 

 

Kriteria Kelayakan 

Penerapan 

(Ya/Tidak) 

Penilaian 

 

Dokumen 

Rujukan 

Sumber 

Informasi 

Jika ya, apa jenis dan skala 

kegiatan yang dilakukan? 

j. Apakah terdapat penggunaan 

tanah secara aktif? Jika ya, 

untuk apa dan bagian tanah 

yang digunakan untuk 

penggunaan tersebut 

    

k. Apakah konflik/sengketa tanah 

kemungkinan akan terjadi? 

    

l. Pembacaan awal, apakah 

banyak penghuni liar yang 

tidak memiliki KTP setempat? 

    

 

 
  



 

 

Lampiran 2: Contoh format dokumentasi untuk Sumbangan Tanah  

1. Nama pemrakarsa sub-proyek (pemerintah daerah, kelompok masyarakat, atau lainnya, 

sebutkan): 

2. Uraian singkat mengenai pengadaan tanah sub-proyek: 

3. Luas, penggunaan eksisting, dan lokasi (dengan peta atau denah) dari tanah sumbangan 

(memastikan bahwa tanah sumbangan kurang dari 10 persen dari keseluruhan kepemilikan 

tanah produktif): 

4. Nama dan identitas penyumbang tanah: 

5. Tanggal sumbangan: 

6. Peta/denah lokasi tanah sumbangan: 

7. Jenis penggunaan (untuk sub-proyek) dari tanah yang disumbangkan tersebut: 

8. Tanggal dan penandatanganan formulir: 

(oleh pemrakarsa subproyek – atau perwakilan resminya dalam hal kelompok masyarakat — yang 

menerima tanah sumbangan; penyumbang tanah; kepala desa, perwakilan BKM, ahli waris 

penyumbang tanah, dan saksi-saksi — setidaknya tiga orang). Penyumbang tanah harus 

membubuhkan tanda tangannya di atas materai. 

9. Lampiran: 

a. Risalah konsultasi, ditandatangani oleh pemrakarsa subproyek atau perwakilan resminya 

dalam hal kelompok masyarakat, saksi (LSM, masyarakat sipil dan/atau tokoh 

masyarakat), pemilik tanah, dan konsultan/fasilitator); 

b. Daftar hadir; 

c. Salinan akta hibah yang diterbitkan oleh notaris atau PPAT. 

10. Sertifikat dari tanah sumbangan dan sisa tanahnya. 

 

 

  



 

 

Lampiran 3: Garis Besar Rencana Pengadaan Tanah dan Rencana 

Tindakan Pemukiman Kembali (Land Acquisition Plan and Resettlement 

Action Plan, LARAP)  

Cakupan persyaratan dan tingkat rincian LARAP berbeda-beda sesuai dengan skala dan kerumitan 

pengadaan tanah dan potensi dampak terhadap mata pencaharian. Rencana tersebut didasarkan pada 

informasi terkini dan terpercaya mengenai (a) proyek yang diusulkan dan potensi dampaknya 

terhadap warga yang dipindahkan dan kelompok lain yang terkena dampak merugikan, (b) langkah 

tindakan mitigasi yang tepat dan layak, dan (c) pengaturan hukum dan kelembagaan yang diperlukan 

untuk pelaksanaan langkah tindakan pemukiman kembali yang efektif. 

LARAP sekurang-kurangnya terdiri dari: 

a. Uraian proyek. Gambaran umum dari proyek dan identifikasi area proyek. 

b. Potensi dampak. Identifikasi dari: 

● Komponen atau kegiatan proyek yang memerlukan pengadaan tanah menggunakan 

skema penyelesaian melalui negosiasi, menjelaskan mengapa tanah yang dipilih tersebut 

harus dibebaskan untuk digunakan dalam jangka waktu proyek; 

● Zona dampak dari komponen atau kegiatan tersebut; 

● Cakupan dan skala pengadaan tanah dan dampaknya terhadap struktur dan aset tetap 

lainnya; 

● Pembatasan apa pun yang dikenakan proyek pada penggunaan, atau akses ke tanah atau 

sumber daya alam; 

● Alternatif yang dipertimbangkan untuk menghindari atau meminimalkan pemindahan dan 

mengapa alternatif tersebut ditolak; dan; 

● Mekanisme yang dibuat untuk sejauh mungkin meminimalkan pemindahan selama 

pelaksanaan proyek. 

c. Tujuan. Tujuan utama dari program pemukiman kembali tersebut. 

d. Penilaian sosial ekonomi. Tergantung pada tingkat potensi dampaknya, penilaian dapat 

mencakup aspek-aspek berikut ini: 

● Karakteristik sosial ekonomi rumah tangga yang dipindahkan, termasuk keterangan 

mengenai sistem produksi, tenaga kerja, dan organisasi rumah tangga; dan informasi 

paduk (baseline) mengenai mata pencaharian (termasuk, jika berkaitan, tingkat produksi 

dan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi formal dan informal) dan standar 

hidup (termasuk status kesehatan) pemilik/pengguna tanah; 

● Informasi mengenai kelompok-kelompok rentan atau orang-orang yang mungkin harus 

dibuatkan ketentuan khusus; 

● Sehubungan dengan penetapan tanggal batas akhir, memberikan dasar untuk 

mengecualikan warga yang tidak memenuhi syarat untuk mendapat ganti rugi dan 

bantuan mata pencaharian; dan 

● Menetapkan kondisi paduk (baseline) untuk tujuan pemantauan dan evaluasi. 

● Sistem kepemilikan dan pengalihan tanah, termasuk inventarisasi sumber daya alam milik 



 

 

bersama sebagai sumber mata pencaharian dan makanan mereka, sistem pemanfaatan 

hasil tanpa memiliki hak penguasaan atas tanah (termasuk penangkapan ikan, 

penggembalaan, atau penggunaan kawasan hutan) yang diatur oleh mekanisme alokasi 

tanah yang diakui secara lokal, dan setiap masalah yang diangkat oleh sistem kepemilikan 

yang berbeda di wilayah proyek; 

● Pola interaksi sosial di masyarakat yang terkena dampak, termasuk jaringan sosial dan 

sistem dukungan sosial, dan bagaimana pola tersebut akan terdampak oleh proyek; dan 

e. Kerangka hukum, meliputi: 

● Cakupan kewenangan pembebasan wajib dan pengenaan pembatasan penggunaan tanah 

dan sifat ganti rugi yang terkait dengan hal tersebut, baik dari segi metodologi penilaian 

maupun waktu pembayarannya; 

● Prosedur hukum dan administrasi yang berlaku, termasuk uraian mengenai pemulihan 

yang tersedia bagi pemilik tanah dan aset dalam proses peradilan dan kerangka waktu 

normal untuk prosedur tersebut, dan mekanisme penanganan pengaduan yang tersedia 

yang mungkin terkait dengan proyek; 

● Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan badan yang bertanggung jawab 

untuk melaksanakan pengadaan tanah; dan 

● Kesenjangan, jika ada, antara undang-undang dan praktik setempat yang mencakup 

pembebasan wajib, pengenaan pembatasan penggunaan lahan dan ketentuan Langkah 

tindakan pemukiman kembali dan ESS 5, dan mekanisme untuk menjembatani 

kesenjangan tersebut. 

f. Kerangka kelembagaan: peran dan tanggung jawab untuk pengadaan tanah dan bantuan 

mata pencaharian. 

g. Kelayakan. Definisi warga yang dipindahkan dan kriteria untuk menentukan kelayakan mereka 

untuk mendapat ganti rugi dan bantuan pemukiman kembali lainnya, termasuk tanggal batas 

akhir yang terkait sesuai dengan LARPF. 

h. Penilaian dan kompensasi terhadap kerugian. Metodologi dan rekomendasi dari penilai 

independen atas tanah dan aset yang hilang karena pengadaan tanah dalam hubungannya 

dengan LARPF 

i. Peran serta masyarakat. Pelibatan pemilik dan pengguna tanah, termasuk uraian dari strategi 

untuk konsultasi dengan, dan peran serta, dan mekanisme pengaduan pemilik dan pengguna 

tanah dalam perencanaan dan pelaksanaan LARAP secara keseluruhan. 

j. Jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan yang memberikan perkiraan tanggal untuk 

pengadaan tanah, tanggal pemberian ganti rugi, dan pengalihan secara hukum. 

k. Biaya dan anggaran. Tabel yang menunjukkan perkiraan kategori biaya untuk ganti kerugian 

sesuai dengan matriks ganti rugi dalam LARPF; jadwal pengeluaran; sumber dana; dan 

pengaturan aliran dana yang tepat waktu. 

l. Mekanisme penanganan pengaduan. Rencana tersebut menjelaskan Mekanisme Penanganan 

Pengaduan dan Keluhan (Feedback and Grievance Redress Mechanism) yang tersedia, 

termasuk prosedur yang terjangkau dan dapat diakses untuk penyelesaian sengketa pihak 

ketiga yang timbul dari pengadaan tanah dan ketersediaan jalur hukum serta mekanisme 

penyelesaian sengketa masyarakat dan secara tradisional. 



 

 

m. Pemantauan dan evaluasi. Pengaturan untuk pemantauan pengadaan tanah dan pelaksanaan 

bantuan mata pencaharian dan pelibatan masyarakat yang terkena dampak proyek dalam 

proses pemantauan 



 

 

Tabel 6. Contoh Format Jadwal Pelaksanaan dan Sumber Dana 

 

Kegiatan Organisasi Penanggung Jawab Batas Waktu Biaya (Rp.) Sumber Dana 
1. Konsultasi dengan masyarakat di wilayah 

proyek mengenai proyek tersebut dan 

potensi dampaknya 

    

2. Identifikasi masyarakat dan aset yang 

akan terkena dampak 
    

3. Menimbang pilihan dan bentuk ganti 

kerugian 
    

4. Pembayaran ganti rugi     

5. Pemantauan dan evaluasi     

 

 



 

 

Lampiran 4: Contoh Catatan Konsultasi 
 

Nama Subproyek  

  

Tanggal Pertemuan  

Tempat Pertemuan  

Tujuan Pertemuan  

Daftar hadir dari pemrakarsa Subproyek 
(pihak pemerintah dan kontraktor) 

 

Daftar hadir dari masyarakat 
● Perwakilan masyarakat 

● Pemimpin masyarakat 

● Anggota masyarakat 

 
 
 
 
 
Jumlah total peserta: 
 
Jumlah peserta berdasarkan jenis kelamin: 
Laki-laki: 
Perempuan: 

Isu yang diangkat/dibahas Catatan utama: 
 
 
 

Informasi yang diberikan kepada 
masyarakat 
 
 
 

 

Langkah-langkah yang telah disepakati 
 
 
 

 

Catatan tambahan 
 
 
 

 

 

  



 

 

Lampiran 5: Konsultasi Publik 
 

Konsultasi Publik Tingkat Nasional 

 

1. Tanggal dan Metode Penyampaian 

Tanggal   : Jumat, 10 Juni 2022  

Waktu   : 8:30-11:00 WIB 

Metode Penyampaian : Virtual 

Penerjemah Bahasa Indonesia – Bahasa Inggris, juru bahasa isyarat, dan jasa ketik cepat (closed 

captioning) tersedia selama acara untuk meningkatkan aksesibilitas seluruh peserta terhadap acara.  

 
2. Daftar Hadir 

Jumlah peserta: 152 peserta hadir secara virtual  

Lembaga Pemerintah Lembaga Non-Pemerintah 
1. Kementerian Keuangan 

2. Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional 

3. Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat 

4. Kementerian Dalam Negeri 

5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional 

6. Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan 

7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

8. Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian 

9. Balai Wilayah Sungai Kalimantan III 

10. Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV 

11. Balai Wilayah Sungai Sumatera II 

12. Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I 

13. Balai Wilayah Sungai Sulawesi I 

14. Balai Wilayah Sungai Sulawesi II 

15. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana 

16. Sekretaris Daerah Kota Bima 

17. Bappedalitbang Kota Bima  

18. Bapelitbangda Kota Manado  

19. Bappeda Medan 

20. Dewan Pertimbangan Daerah Sulawesi Utara 

 

Akademisi: 

1. Departemen Teknik Sipil, Universitas 

Indonesia 

2. Departement Teknik Sipil dan Lingkungan, 

Institut Pertanian Bogor 

3. Departemen Teknik Sipil, Universitas 

Prisma  

4. Pusat Studi Manajemen Bencana, UPN 

Veteran Yogyakarta 

 

Asosiasi berbasis profesi:  

1. Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia 

(HATHI) 

2. Masyarakat Hidrologi Indonesia (MHI) 

3. Forum Pengurangan Risiko Bencana 

(FPRB) 

 

LSM dan kelompok masyarakat: 

1. Water Network Initiative 

2. Komunitas Pecinta Alam Pemerhati 

Lingkungan (Kappala) Indonesia  

3. Forum Komunitas Hijau Banjarmasin  

4. Masyarakat Peduli Sungai Kota 

Banjarmasin 

5. Skola Kuala Manado 

6. Komunitas Peduli Sungai Ini Baru Banjar 

(IBRA)  

7. Perkumpulan Penyandang Disabilitas 

Indonesia (PPDI) 

8. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia 

(HWDI) 

9. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi 

Difabel (SIGAB) Indonesia 



 

 

Lembaga Pemerintah Lembaga Non-Pemerintah 
10. Disabilitas Multi Karya Rembang (DMKR), 

Jawa Tengah 

11. Komunitas Sahabat Difabel dan Roemah 

Difabel (KSD-RD) Semarang 

 
3. Daftar Pembawa Acara 

• MC: Bapak Zaid Ramadhan, Tenaga Ahli di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Bappenas) 

• Moderator: Bapak Laode Bakti, Sub-Koordinator di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan 

Sumber Daya Air, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (PUPR) 

• Sambutan: 

a. Bapak Abdul Malik Sadat Idris – Direktur Sumber Daya Air, Deputi Bidang Sarana dan 

Prasarana, Bappenas 

b. Bapak Iwan Kurniawan – Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Ditjen Bina 

Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri 

c. Bapak Birendrajana – Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Ditjen 

Sumber Daya Air, PUPR 

• Presentasi perihal Desain Proyek NUFReP: Ibu Ari Setyorini, Kepala Sub-Direktorat di Direktorat 

Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Ditjen Sumber Daya Air, PUPR 

• Presentasi perihal Pengelolaan Lingkungan dan Sosial NUFReP: Bapak Leo Eliasta, Kepala Sub-

Direktorat di Direktorat Sungai dan Pantai, Ditjen Sumber Daya Air, PUPR  

 

4. Pertanyaan terkait Proyek dan Tanggapan  

• Kolaborasi dengan pemerintah daerah 

o Kolaborasi dan dukungan dari pemerintah daerah dibutuhkan untuk keberlangsungan 

NUFReP, terutama terkait dengan pembebasan lahan, pelibatan pemangku 

kepentingan, dukungan kebijakan, dan sinkronisasi proyek dengan program-program 

kota. 

• Pengadaan tanah dan sumber pendanaan  

o Pembebasan lahan merupakan aspek penting yang menentukan kapan pekerjaan sipil 
dapat dilakukan dan mempengaruhi tahap demi tahap pelaksanaan proyek secara 
keseluruhan. 

o Proses pengadaan tanah harus mengikuti Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia 

di bawah Kerangka Lingkungan dan Sosial termasuk melalui Kerangka Perencanaan 

Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (Land Acquisition and Resettlement 

Planning Framework, LARPF) yang disiapkan untuk implementasi NUFReP. 

o B/BWS harus mengembangkan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman 

Kembali (LARAP) untuk setiap subproyek yang memerlukan dokumen tersebut, 

dengan koordinasi yang erat dengan pemerintah daerah masing-masing dan 

pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam pelaksanaan LARAP, sementara 

pemerintah daerah dan/atau Kementerian PUPR dapat berkontribusi untuk biaya 

pengadaan tanah, B/BWS sebagai lembaga pelaksana akan memberikan bantuan 

teknis kepada pemerintah daerah. 

o Baik B/BWS maupun pemerintah daerah mengungkapkan kekhawatiran terkait 
besarnya potensi biaya pengadaan tanah, yang kemungkinan besar tidak dapat 



 

 

ditanggung sepenuhnya oleh anggaran pemerintah daerah kota. Pemerintah pusat 
menanggapi bahwa anggaran pengadaan tanah dapat disediakan secara bertahap 
selama pelaksanaan proyek, termasuk untuk mengisi kesenjangan pendanaan dengan 
menggunakan anggaran pusat (melalui APBN), apabila diperlukan. 

o Berkenaan dengan kompensasi, harus ada penilaian sosial yang hasilnya akan 
dikonsultasikan kepada warga terdampak proyek (WTP) untuk memastikan 
pemahaman yang sama tentang kompensasi yang akan mereka terima. Kompensasi 
harus diidentifikasi dan dinyatakan dengan jelas dalam dokumen LARAP untuk usulan 
subproyek yang membutuhkan lahan. Satu pembelajaran dari Manado yakni 
pemerintah daerah membangun kompleks perumahan untuk relokasi warga 
terdampak proyek setelah banjir besar pada tahun 2014. Dalam kasus seperti ini, 
LARAP harus menyertakan pernyataan apakah WTP akan dimukimkan kembali ke 
dan/atau dibayar biaya kompensasi, atau tindakan lainnya yang dikonsultasikan 
dengan WTP. 

o Diperlukan diskusi lanjutan yang lebih rinci antara Kementerian PUPR, masing-masing 

B/BWS, dan pemerintah daerah, seperti tantangan dalam proses pembebasan lahan 

dan pemukiman kembali, penentuan prioritas lokasi target potensial dengan dampak 

sosial yang tidak terlalu kompleks, dan strategi tentang bagaimana memastikan 

pengadaan tanah dan pemukiman kembali sesuai dengan standar lingkungan dan 

sosial Bank Duni. 

• Desain proyek dan tenggat waktu 

o NUFReP dinilai memiliki timeline yang ketat sehubungan dengan kegiatan-kegiatan 
struktural di dalamnya, khususnya kegiatan yang membutuhkan pembebasan lahan. 
Oleh karena itu, penting untuk mempersiapkan kesiapan dokumen (seperti DED dan 
instrumen lingkungan dan sosial) secara menyeluruh dan rinci. 

o Pembebasan lahan dianggap memiliki potensi menunda pembangunan kegiatan 
struktural karena akan tergantung pada aktivitas tersebut serta ketersediaan 
anggaran. Oleh karena itu, penyusunan jadwal yang antisipatif penting selama 
perencanaan proyek, serta mempertimbangkan pilihan kegiatan alternatif yang tidak 
selalu memerlukan pembebasan lahan tanpa mengesampingkan tujuan pengurangan 
risiko banjir. 

o Upaya pengurangan risiko banjir tidak harus dilakukan hanya pada sungai-sungai 

utama yang menjadi kewenangan B/BWS (pemerintah pusat), tetapi dapat juga pada 

anak-anak sungai dan jaringan drainase sekunder tergantung pada hasil kajian teknis, 

khususnya mengenai efektivitas untuk melakukan intervensi di lokasi tersebut. Hal ini 

sesuai dengan arahan Menteri PUPR bahwa pengurangan risiko banjir adalah "tanpa 

batas" – yaitu, tidak dibatasi oleh aspek administratif. NUFReP akan mendukung 

kajian teknis tentang pengurangan risiko banjir yang dapat mencakup pertimbangan 

anak sungai dan jaringan drainase sekunder (di bawah kewenangan pemerintah kota). 

• Koordinasi dan partisipasi multi-stakeholder dalam proyek, seperti pemerintah pusat 

(kementerian terkait), B/BWS, pemerintah daerah, warga terdampak proyek, masyarakat 

sekitar, dan organisasi non-pemerintah. 

o Konsultasi yang memadai dengan warga terdampak proyek amatlah penting. 
Pekerjaan sipil dapat dilakukan setelah lahan clean and clear dan hal ini amat 
ditentukan oleh keterlibatan yang memadai dengan para warga terdampak. Hal ini 
membutuhkan proses penyamaan persepsi tentang pengelolaan risiko banjir dan 
guna mencapai kesepakatan kompensasi. 

o Terbuka kesempatan untuk keterlibatan LSM dan kelompok masyarakat untuk 

NUFReP (misalnya, keterlibatan perihal pengurangan risiko banjir, desain teknis 

terperinci, aspek lingkungan dan sosial, dll.) melalui konsultasi publik untuk 



 

 

subproyek, guna meminta umpan balik mereka, dan juga kemungkinan bentuk 

keterlibatan lainnya.  

• Sistem peringatan dini banjir 

Di bawah Komponen 1, disarankan bagi B/BWS untuk melakukan kajian tentang 

sistem peringatan dini banjir serta membangun sistem pendukung keputusan untuk 

sistem tersebut. Lembaga pelaksana, dalam hal ini CPMU, telah memperoleh 

beberapa usulan kegiatan non-struktural dan selanjutnya akan membahas lebih 

dalam usulan-usulan kegiatan tersebut. 

 

5. Ringkasan Pembahasan 

1. Pada tahap perencanaan proyek agar dapat mengidentifikasi lebih detail, termasuk yang 

terkait subproyek yang akan diusulkan, kebutuhan lahan, dan jadwal indikatif subproyek. 

2. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam proses pembebasan tanah, pelibatan 

pemangku kepentingan, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan kebijakan. Meskipun 

pemerintah daerah tidak menjadi bagian dari lembaga pelaksana (implementing units) di 

bawah NUFReP, pemerintah daerah memiliki peran pengambilan keputusan yang signifikan 

dalam Pokja Ketangguhan Banjir Perkotaan tingkat kota, yang kemudian akan didetailkan 

dalam Project Operation Manual (POM). 

3. Diperlukan diskusi lebih lanjut antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perihal 

pembebasan lahan dan penanganan dampak sosial atas pengadaan tanah. Rangkaian 

workshop dan rapat koordinasi teknis akan dilakukan untuk mendukung implementasi LARPF. 

4. Proyek ini akan memastikan bahwa pemangku kepentingan yang relevan, termasuk warga 

terdampak proyek dan organisasi non-pemerintah (misal LSM dan kelompok masyarakat) 

dapat berpartisipasi dalam perencanaan subproyek, dengan berbagai cara dan melalui 

berbagai platform seperti PKM dan media penyampaian masukan lainnya (email, dsb.) 

 

6. Dokumentasi  

  

  



 

 

  

  

  

 

  



 

 

Topik Khusus: Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMF), Kerangka Kerja 
Pelibatan Pemangku Kepentingan (SEF), dan Kerangka Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman 
Kembali (LARPF)  

Waktu Pelaksanaan: Maret – April 2022 

Peserta: seluruh lembaga pelaksana NUFReP (Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kementerian Dalam 
Negeri) dan pemangku kepentingan dari lembaga pemerintah tingkat kota 

Dilakukan pertemuan secara satu-per-satu antara Unit Pelaksana Teknis (PIU) dengan pemerintah 
kota dari lima kota masing-masing di mana kegiatan struktural akan dilaksanakan, kemudian 
dilanjutkan dengan lokakarya satu hari penuh, sepanjang bulan Maret dan April 2022. Lokakarya 
hybrid dilakukan untuk memperoleh informasi dari pemerintah kota terkait pengalaman masa lalu dan 
masa kini serta kapasitas teknis dan kapasitas fiscal dalam melakukan pengadaan tanah sesuai ESS5 
Bank Dunia dan dalam mengelola dampak sosial yang dapat muncul dari pengadaan tanah tersebut. 
Pemangku kepentingan di Jakarta berpartisipasi secara tatap muka di kantor Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air Kementerian PUPR, peserta lainnya yakni Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, 
B/BWS, dan pemerintah kota yang dihadiri oleh berbagai dinas berpartisipasi secara virtual. 
Pandangan dan masukan dari rangkaian rapat dan lokakarya dengan dinas pemerintah kota dalam 
berbagai skala digunakan untuk menyusun LARPF dan masukan yang relevan disertakan dalam ESMF 
dan SEF. Jumlah peserta yakni 106 orang dari berbagai institusi dan sektor pada tingkat nasional dan 
kota. 

Dokumentasi lokakarya bersama pemangku kepentingan (pemerintah kota) tingkat nasional 

  

 

  



 

 

Konsultasi Publik Tingkat Kota 
  
Waktu  : 10 Februari dan 12 Mei 2022 
Platform : Tatap muka 
Peserta   : Pemerintah kota dan masyarakat setempat di Banjarmasin 
  

Ringkasan 

BWS Kalimantan 3 mengadakan kunjungan ke lokasi sasaran potensial di Sungai Veteran dan Sungai 
Perkapuran. Di Sungai Pekapuran, BWS Kalimantan 3 dan Bappeda Banjarmasin berbicara dengan 
camat dan sepuluh warga, sedangkan di Sungai Veteran, BWS Kalimantan 3 dan Bappeda 
Banjarmasin berbicara dengan lima orang. Keduanya bertujuan untuk mengetahui sikap masyarakat 
setempat terhadap kemungkinan rencana pelaksanaan kegiatan pengendalian banjir perkotaan 
berupa normalisasi sungai (seperti contoh pengerukan dan pemasangan pintu air) di kedua sungai. 

Di Banjarmasin, dijelaskan oleh Camat dan Staf Kantor Pertanahan, cukup banyak warga yang 
memiliki sertifikat tanah yang membuktikan kepemilikannya atas tanah. Bappeda menjawab bahwa 
berdasarkan peraturan Pemerintah Indonesia, bagi penduduk yang memiliki hak atas tanah yang 
diakui, jika terjadi relokasi, mereka akan diberikan kompensasi atas aset tanah dan non-tanah 
sesuai perhitungan yang dilakukan oleh penilai independen (berdasarkan sensus sosial ekonomi 
yang juga menghitung potensi kerugian produksi/ pendapatan/ mata pencaharian dari penggunaan 
lahan). Sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah, mereka lebih ragu dengan 
kemungkinan potensi relokasi. Ketika ditanya bagaimana menurut mereka kompensasi yang adil, 
mereka tidak menuntut penggantian tanah, tetapi akan lebih baik jika penggantian tanah diberikan 
ketimbang kompensasi tunai. Namun, beberapa orang lain (yang telah lama tinggal di Banjarmasin) 
menyatakan kekhawatiran tentang kemungkinan relokasi jika tindakan tersebut diperlukan dalam 
Proyek. Penduduk setempat khawatir bahwa mereka akan dipindahkan dari rumah mereka tanpa 
informasi dan kompensasi yang memadai. BWS dan Pemerintah Kota Banjarmasin menandai 
masalah ini dan saat ini sedang mempertimbangkan dengan cermat untuk mengusulkan 
tapak/desain infrastruktur yang sebisa mungkin menghindari relokasi penduduk lokal. 

Khususnya pada saat konsultasi di Sungai Veteran, tanggapan warga terhadap usulan 
penanggulangan banjir terlihat beragam. Beberapa orang menyatakan dukungan, dengan catatan: 
(i) ada konsultasi dan komunikasi yang berarti dengan warga sebelum pelaksanaan subproyek, (ii) 
kompensasi dianggap adil oleh warga, (iii) diberi waktu yang cukup untuk pindah ke tempat yang 
layak di lokasi baru, (iv) akan ada akses alternatif atau jalan akses sementara ke rumah mereka, jika 
pembangunan dilakukan di sekitar rumah mereka, dan (v) kegiatan tersebut diharapkan dapat 
memberikan manfaat -secara langsung maupun tidak langsung- kepada masyarakat setempat 
melalui perekrutan dan/atau meningkatkan usaha lokal (contohnya warung makan). 

 

 
 
Waktu     : Oktober-November 2021, 29 Maret 2022, 21 April 2022 

Platform : Tatap muka 
Peserta          : Pemerintah kota dan masyarakat setempat di Medan 
 

Ringkasan 

BWS Sumatera 2 melakukan konsultasi publik ke lokasi sasaran potensial di Belawan, Sungai Badera, 
Sungai Babura, dan Sungai Deli pada beberapa kesempatan berbeda. Konsultasi tersebut bertujuan 
untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat setempat terhadap potensi pelaksanaan kegiatan 
pengendalian banjir (seperti contoh pengerukan, rehabilitasi tanggul sungai dan tanggul pantai, dan 
perbaikan stasiun pompa). Lebih dari 100 peserta yang menghadiri acara dari empat konsultasi 
tersebut sebagian besar adalah masyarakat lokal di lokasi sasaran potensial. 

Beberapa topik utama yang diangkat selama konsultasi adalah: (i) kekhawatiran atas potensi 
gangguan terhadap pemindahan fisik dan/atau ekonomi; (ii) kompensasi yang adil; (iii) identifikasi 
menyeluruh dari orang-orang yang berpotensi terkena dampak yang dapat menerima kompensasi; 



 

 

(iv) bagaimana apabila terdapat fasilitas umum seperti masjid, jika terkena dampak; (v) desain 
proyek agar mempertimbangkan umpan balik dari masyarakat lokal, terutama orang-orang yang 
berpotensi terkena dampak; (vi) potensi pencemaran lingkungan seperti debu dan kebisingan serta 
risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat terutama mengenai pembatasan akses jalan selama 
konstruksi. Selama konsultasi, BWS juga meminta masukan tentang preferensi masyarakat 
setempat terkait pilihan relokasi atau menerima kompensasi, jika kegiatan yang diusulkan 
memerlukan pembebasan lahan sehingga berdampak pada mereka. BWS merespon bahwa mereka 
akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menemukan daerah pemukiman 
kembali yang relatif dekat dengan lokasi perumahan warga berpotensi terdampak, apabila 
pemukiman kembali diperlukan. 

  
 
 
Waktu  : 20 April dan 13 Mei 2022 
Platform : Tatap muka 
Peserta  : Pemerintah kota dan masyarakat setempat di Manado 
 

Ringkasan 

BWS Sulawesi I melakukan konsultasi publik ke potensi lokasi sasaran di Sungai Tondano, Sungai 
Tikala, dan Sungai Sario pada dua kesempatan berbeda. Konsultasi tersebut bertujuan untuk 
mendapatkan umpan balik dari masyarakat setempat terhadap potensi pelaksanaan kegiatan 
pengendalian banjir (seperti contoh pengerukan dan rehabilitasi tanggul sungai). Sebanyak 110 
peserta hadir dalam konsultasi publik tersebut. 

Beberapa topik utama yang diangkat selama konsultasi adalah: (i) konsultasi dengan orang-orang 
yang berpotensi terkena dampak untuk membahas perihal nilai kompensasi; (ii) penekanan bahwa 
kompensasi harus dibayar tepat waktu; (iii) pembelajaran di masa lalu bahwa orang-orang yang 
terkena dampak yang telah direlokasi mungkin kembali ke lokasi awal karena hilangnya mata 
pencaharian sebagai akibat dari pemukiman kembali; dan (iv) BWS diharapkan dapat menganalisis 
masalah-masalah yang terkait dengan banjir, baik dari studi yang ada maupun studi sebelumnya, 
terutama yang terkait dengan pembebasan lahan dan pemukiman kembali. 

  
  
 
Waktu  : 13 Juni 2022 
Platform : Virtual 
Peserta          : Pemerintah kota di Semarang 
 

Ringkasan 

BBWS Pemali Juana mengadakan konsultasi publik secara virtual dengan dinas-dinas pemerintah 
kota yang relevan dengan kegiatan NUFReP, yakni di antaranya dinas perencanaan pembangunan, 
dinas tata ruang, dinas pemukiman, dinas lingkungan hidup, dinas perikanan, dsb. untuk 
memperoleh masukan terkait rancangan ESMF, SEF, dan LARPF yang disusun untuk Proyek. 
Sebanyak 18 peserta bergabung dalam kegiatan ini.  

Pembahasan utama meliputi: (i) perbedaan dokumen ESMF, SEF, dan LARPF dengan dokumen sosial 
dan lingkungan untuk subproyek, yakni LARAP, AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL. BBWS mengklarifikasi 
bahwa ESMF, SEF, dan LARPF merupakan dokumen dengan pendekatan kerangka kerja yang 
menjadi pedoman dalam pengelolaan risiko lingkungan hidup dan sosial yang berpotensi muncul 
dari Proyek, sementara instrumen yang disebutkan di atas merupakan dokumen yang disusun 
khusus untuk kegiatan/lokasi tertentu; (ii) mengklarifikasi proses pengelolaan lingkungan hidup dan 
sosial dan tata laksana kelembagaan; dan (iii) bagaimana proses LARPF yang mengikuti standar Bank 
Dunia. BBWS menekankan bahwa akan dilaksanakan koordinasi dan pertemuan lanjutan dengan 
dinas-dinas kota untuk membahas mitigasi risiko sosial yang dapat diakibatkan dari Proyek. 
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Pelibatan Sebelumnya terhadap Pemangku Kepentingan 

Persiapan dari NUFReP telah diinisiasi sejak tahun 2018 melalui program bantuan teknis akan 

ketanggungan banjir perkotaan di kota-kota Indonesia di bawah pendanaan Bank Dunia, berkolaborasi 

dengan Pemerintah Indonesia. Telah diadakan berbagai pertemuan berbagai pemangku kepentingan, 

termasuk kunjungan ke kota-kota dan lokakarya desain yang partisipatif, sebagai bagian dari strategi 

proyek akan pelibatan pemangku kepentingan. Sejak awal, proyek dirancang untuk menyertakan 

proses pelibatan pemangku kepentingan yang bermakna sebagai upaya untuk membangun rasa 

kepemilikan dan partisipasi terhadap proyek, juga peningkatan kesadaran untuk masyarakat secara 

umum akan isu banjir dan ketangguhan perkotaan. Kelompok pemangku kepentingan yang dilibatkan 

selama program bantuan teknis dan penyusunan usulan proyek termasuk pemerintah kota, akademisi, 

masyarakat terdampak proyek dan komunitas, termasuk perempuan dan organisasi penyandang 

disabilitas. 

Sementara ringkasan koordinasi jangka menengah sebelumnya dan konsultasi dengan pemangku 

kepentingan lokal disajikan secara lebih lengkap dalam Lampiran 1 dari Kerangka Kerja Pelibatan 

Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement Framework, SEF) perihal Pelibatan Sebelumnya, di 

bawah ini merupakan koordinasi dan konsultasi terbaru yang dilakukan di tingkat kota dan 

kelurahan/kecamatan dengan pemerintah kota, organisasi non-pemerintah, dan kelompok 

masyarakat. 

Tanggal Topik Pembahasan Pemangku Kepentingan 

15 Desember 
2021 

 

• Banjarmasin: Diskusi teknis terkait laporan DED untuk 
Sungai Martapura. Mendiskusikan usulan langkah-
langkah, sistem dan tantangan akan situasi 

ketangguhan banjir di Banjarmasin 

1) BWS Kalimantan III 
2) Direktorat SUPAN, PUPR 
3) Bank Dunia 

28 Desember 
2021 

• Banjarmasin: Diskusi lanjutan terhadap data dan 
tinjauan institusional untuk memperoleh informasi 
akan rencana masa kini dan masa depan BWS 

1) BWS Kalimantan III 
2) Bank Dunia 

3 Januari 2022 • Semarang: Diskusi teknis terkait data dan tinjauan 
institusional untuk memperoleh informasi akan 
rencana program ketangguhan banjir perkotaan untuk 
prioritas jangka waktu pendek, menengah, dan 
panjang. 

1) BBWS Pemali Juana 
2) Bank Dunia 

12 Januari 2022 • Semarang: Diskusi teknis terkait rencana kota akan 
ketangguhan banjir perkotaan, untuk memahami 
rencana tata ruang, aspek hukum, anggaran, dan aspek 
sosial-lingkungan. Diskusi kesesuaian antara rencana 
BBWS dan pemerintah kota untuk ketangguhan banjir 
perkotaan. 

1) BBWS Pemali Juana 
2) Bappeda Semarang 
3) Bank Dunia 

18 Januari 2022 • Banjarmasin: Diskusi teknis terkait rencana kota akan 
ketangguhan banjir perkotaan, untuk memahami isu 
pengadaan tanah di Sungai Veteran (proyek yang 
berpotensi diusulkan), strategi kota dan visi jangka 
pendek, dan aspek sosial-lingkungan. Mendiskusikan 
pengumpulan data dari dinas-dinas kota. 

1) BWS Kalimantan III 
2) Bappeda Banjarmasin 
3) Perumda PAL 
4) Bank Dunia 

20 Januari 2022 • Semarang: Diskusi teknis untuk mengonfirmasi 
prioritas kota (termasuk kegiatan struktural dan non-
struktural) untuk studi diagnostik di bawah bantuan 
teknis Bank Dunia. Mendiskusikan kesenjangan data 
dan usulan survei lokasi untuk pengumpulan data. 

1) BBWS Pemali Juana 
2) Bappeda Semarang 
3) Dinas Pekerjaan Umum 

Semarang 
4) Dinas Sosial Semarang 



 

 

Tanggal Topik Pembahasan Pemangku Kepentingan 

5) BPBD Semarang 
6) Bank Dunia 

25 Januari 2022 • Banjarmasin: Diskusi teknis untuk mengonfirmasi 
prioritas kota untuk ketangguhan banjir dalam jangka 
pendek. Mendiskusikan pembagian data dan transfer 
pengetahuan. 

1) BWS Kalimantan III 
2) Bank Dunia 

27 Januari 2022 • Semarang: Diskusi lanjutan untuk mengumpulkan 
informasi detail terhadap langkah-langkah 
ketangguhan banjir perkotaan dalam 18 bulan. 

1) BBWS Pemali Juana 
2) Dinas Pekerjaan Umum 

Semarang 
3) Bank Dunia 

28 Januari 2022 • Manado: Diskusi teknis dalam rencana kota untuk 
ketangguhan banjir perkotaan, untuk memahami 
masalah pengadaan tanah dan berbagi kemajuan 
terbaru, rencana strategis kota (struktural and non-
struktural). 

1) BWS Sulawesi I 
2) Dinas Lingkungan Hidup 

Manado 
3) BPBD Manado 
4) Bank Dunia 

2-4 Februari 
2022 

• Semarang: Diskusi lanjutan untuk mengklarifikasi data 
dan informasi dalam prioritas langkah-langkah 
ketangguhan banjir perkotaan. Mendiskusikan peran 
dan tanggung jawab masing-masing dinas untuk 
pelaksanaan ketangguhan banjir, termasuk topik 
pengelolaan sampah. 

1) BBWS Pemali Juana 
2) Bappeda Semarang 
3) Dinas Pekerjaan Umum 

Semarang 
4) BPBD Semarang 
5) Bank Dunia 

3 Februari 2022 • Banjarmasin: Diskusi lanjutan untuk mengumpulkan 
informasi detail dalam prioritas langkah-langkah 
ketangguhan banjir perkotaan. 

1) BWS Kalimantan III 
2) Bappeda Banjarmasin 
3) Dinas Lingkungan Hidup 

Banjarmasin 
4) Dinas Pekerjaan Umum 

Banjarmasin 
5) Bank Dunia 

4 Februari 2022 • Bima: Diskusi teknis prioritisasi langkah ketangguhan 
banjir perkotaan. Mendiskusikan usulan manfaat 
bersama, klarifikasi langkah usulan, dan rencana 
pemerintah kota untuk pelaksanaan tahun pertama. 

1) BWS Nusa Tenggara I 
2) Bappeda Bima 
3) Dinas Pekerjaan Umum 

Bima 
4) Bank Dunia 

1 Maret 2022 • Medan: Diskusi teknis untuk menginformasikan peran 
konsultan bantuan teknis oleh Bank Dunia dan 
meminta data prioritisasi langkah ketangguhan banjir 
perkotaan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh 
konsultan BWS. 

1) Direktorat SUPAN, PUPR 
2) BWS Sumatera II 
3) Bank Dunia 

4 Maret 2022 • Banjarmasin: Diskusi lanjutan untuk mengklarifikasi 
informasi teknis dan meminta tambahan data untuk 
studi diagnostik yang dilakukan di bawah bantuan 
teknis Bank Dunia.  

1) BWS Kalimantan III 
2) Bank Dunia 

10 Mei 2022 • Medan: Diskusi lanjutan untuk langkah-langkah non-
struktural dan mengklarifikasi informasi teknis.  

1) BWS Sumatera II 
2) Bank Dunia 

 

 

 



 

 

Dokumentasi pelibatan pemangku kepentingan (pemerintah kota) di Banjarmasin 

 

 

Dokumentasi pelibatan pemangku kepentingan (pemerintah kota) di Semarang 

 


