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KERANGKA KERJA PELIBATAN PEMANGKU 
KEPENTINGAN (STAKEHOLDER ENGAGEMENT 
FRAMEWORK, SEF) 

A PENDAHULUAN 

Indonesia kerap terpapar berbagai bencana alam dan diperparah oleh perubahan iklim, membuat negara 
ini amat rentan terhadap kejadian bencana, yang menyebabkan kerugian terhadap manusia dan ekonomi 
yang signifikan. Di antara tahun 2012 dan 2021, hampir 30,000 bencana terjadi di Indonesia, berdasarkan 
database Data Informasi Bencana Indonesia (DiBi). Bencana hidrometeorologi mencapai 65 persen dari 
kejadian bencana selama 20 tahun terakhir, dengan 60 persen kota/kabupaten di Indonesia memiliki risiko 
tinggi terhadap bencana banjir. Dampak banjir di perkotaan signifikan terhadap kehidupan dan mata 
pencaharian, berakibat pada kerusakan terhadap infrastruktur dan perumahan, serta membatasi akses ke 
layanan dasar dan esensial. 

Urbanisasi di Indonesia telah membuat peningkatan kesejahteraan dan membantu mengangkat jutaan 
orang dari kemiskinan – tetapi kualitas dan arah pengembangan perkotaan membatasi manfaat-manfaat 
ini dan meningkatkan risiko bencana. Kota-kota merupakan area yang kritis untuk mobilitas ekonomi bagi 
warga miskin dan kelas menengah – namun, agar berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan dan 
pengurangan kemiskinan, pengembangan perkotaan perlu direncanakan dengan baik, inklusif, dan 
berketangguhan. 

Selama 20 tahun terakhir, banjir telah memberikan dampak terbesar terhadap manusia dan aset di 
Indonesia dibandingkan bencana alam lainnya, dengan kelompok miskin yang paling berisiko. Di tahun 
2016, banjir di Bima menyebabkan lebih dari dua per tiga penghuni kota dievakuasi dan menyebabkan 
kerusakan lebih dari 65 juta USD, termasuk ratusan hektar tanaman pertanian, bangunan dan fasilitas 
publik, rumah-rumah, dan infrastruktur transportasi. Banjir tahun 2020 di Jabodetabek dan Jawa Barat 
menyebabkan lebih dari 25,000 orang mengungsi, merusak lebih dari 37,000 unit rumah dan ratusan 
sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas publik lainnya. Kerugian oleh banjir diperparah dengan infrastruktur 
berkualitas rendah, yang mana sering dibangun di area rawan banjir dengan pertimbangan yang tidak 
memadai tentang perencanaan yang berbasis informasi risiko dan standar bangunan. 

Pemerintah Indonesia telah meningkatkan investasinya dalam langkah-langkah perlindungan banjir. Kini 
pemerintah berupaya mengubah pendekatan pengelolaan banjir perkotaan yang awalnya digerakkan 
secara terpusat – menjadi pendekatan program nasional yang digerakkan dari tingkat kota, sekaligus 
untuk membangun kapasitas lokal dan komunitas praktisi lintas institusi. Pemerintah sedang 
mengembangkan sebuah program nasional dengan menu investasi struktural dan non-struktural untuk 
membantu kota-kota dengan risiko banjir (dan iklim) yang berbeda-beda secara terpadu. Dipimpin oleh 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bersama dengan Kementerian Dalam 
Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan (Bappenas), NUFReP bertujuan untuk 
mengurangi risiko banjir di kota-kota di Indonesia yang terpilih melalui peningkatan kapasitas nasional 
dan kota-kota dan investasi untuk pengelolaan risiko banjir perkotaan yang terpadu. 
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Ketangguhan banjir perkotaan yang sifatnya multisektoral membutuhkan kerjasama dengan beberapa 
pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, serta masyarakat, sektor 
swasta, dan para pemangku kepentingan non pemerintah lainnya. Pembentukan program nasional ini 
akan membutuhkan keterlibatan dengan spektrum pemangku kepentingan yang luas. Kerangka Kerja 
Pelibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement Framework, SEF) ini menguraikan Proyek 
Ketangguhan Banjir Perkotaan Nasional (National Urban Flood Resilience Project, NUFReP), 
mengidentifikasi dan menganalisis para pemangku kepentingannya, menjelaskan peluang untuk 
konsultasi publik dan Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan (Feedback and Grievance Redress 
Mechanism, FGRM), dan menguraikan komitmen pemerintah untuk menyampaikan informasi rutin 
mengenai kinerja pengelolaan risiko lingkungan hidup dan sosial proyek.  

B URAIAN PROYEK  

NUFReP mendukung komitmen pemerintah untuk membangun program ketangguhan banjir perkotaan, 
yang landasannya telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2020-2024. RPJMN mengamanatkan pengelolaan risiko banjir perkotaan yang terintegrasi yang 
mengombinasikan langkah-langkah struktural dan non-struktural, sembari mempromosikan 
pengembangan infrastruktur biru-hijau. 

Tujuan utama dari program nasional yang diusulkan ini adalah untuk memperkuat ketangguhan kota-kota 
di Indonesia terhadap banjir melalui pendekatan terpadu dan untuk meningkatkan mitigasi risiko banjir, 
investasi, dan tata kelola kota-kota yang berpartisipasi. Hal ini akan dicapai melalui empat area utama: (i) 
menggunakan pendekatan program nasional untuk membangun pendanaan yang khusus diperuntukkan 
bagi pembangunan ketangguhan, memanfaatkan praktik-praktik baik, dan memfasilitasi manajemen 
pengetahuan di antara kota-kota di Indonesia; (ii) mendorong inovasi teknologi dan teknis untuk 
meningkatkan pelaksanaan investasi ketangguhan banjir lokal; (iii) mencapai keseimbangan antara 
langkah-langkah struktural dan non-struktural, termasuk investasi yang sinergis dalam infrastruktur hijau, 
perbaikan ruang publik perkotaan, dan desain perkotaan yang peka terhadap air (water sensitive urban 
design); dan (iv) meningkatkan kemitraan tingkat lokal dan peran serta masyarakat untuk keberlanjutan 
dan kepemilikan jangka panjang. 

NUFReP 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). Oleh karena itu, SEF ini menguraikan pendekatan pelibatan pemangku kepentingan untuk 

pembentukan program nasional ini, sekaligus merinci pelaksanaan SEF ini di tingkat kota untuk kegiatan 

proyek yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian 

PUPR), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Bappenas) yang merupakan tiga badan pelaksana NUFReP.  

 

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, untuk: (i) pengumpulan data dasar 
(baseline) dan kegiatan pemetaan (seperti model medan digital, pemetaan Light Detection and Ranging 
(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, 
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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, 
untuk: (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 berbasi 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,1 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 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 pengelolaan kondisi darurat, misalnya, area evakuasi dan area 

 
 

1 Ini dapat mencakup penggunaan infrastruktur hijau seperti bioswale, taman hujan, kolam detensi multi-fungsi, dan 
permukaan berpori yang mempertimbangkan dampak perubahan iklim. 
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berkumpul dalam kondisi darurat); (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 yang ramah air, dan 

standar kode bangunan; (iii) kegiatan kesiapsiagaan darurat (termasuk perencanaan kontinjensi, 

tanggap darurat dan rencana evakuasi, misalnya, standar operasional prosedur), pembangunan 

rute evakuasi, dan tempat penampungan (shelter); (iv) 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); 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 engetahuan 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 ketangguhan banjir perkotaan nasional. 

- 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 digital tingkat nasional tentang pengetahuan pengelolaan risiko banjir 

perkotaan;(ii) kegiatan penjangkauan dan sosialisasi dengan kota-kota yang terkait, para pemangku 
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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 terintegrasi. 

- 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 di 

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 terintegrasi 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. 

C PELIBATAN SEBELUMNYA  

 
Rancangan Proyek Ketangguhan Banjir Perkotaan Nasional yang diusulkan dihasilkan dari pelibatan 
bantuan teknis yang berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. 
Pelibatan tersebut dimulai pada tahun 2017, ketika Bank Dunia memprakarsai program bantuan teknis 
untuk membangun kapasitas dan kesadaran akan pengelolaan risiko banjir perkotaan yang terpadu. 
Bantuan teknis ini merupakan kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), 
serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program bantuan teknis tersebut meliputi konsultasi 
dengan para mitra pembangunan lainnya termasuk Japan International Cooperation Agency (JICA), 
Pemerintah Belanda, Asian Development Bank (ADB), United States Agency for International 
Development (USAID), dan lain-lain. Pada awal tahun 2018, studi teknis dilakukan untuk mengembangkan 
studi paduk (baseline) untuk masalah risiko banjir perkotaan di Indonesia, termasuk penilaian cepat 
terhadap Langkah tindakan prioritas tinggi di lima kota (Ambon, Bima, Manado, Padang, dan Pontianak).  
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Pada bulan Mei 2019, Kementerian PUPR memimpin pembahasan dengan para pemangku kepentingan 
utama, seperti Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional, 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan pemerintah daerah terpilih, mengenai rencana terinci 
proyek ketangguhan banjir di tingkat pusat, dan investasi percontohan ketangguhan banjir di tingkat kota. 
Tindakan ini termasuk memasukkan ketangguhan banjir sebagai bagian dari Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dipimpin oleh Bappenas.  
 
Pada tahun 2020 telah dilakukan kajian teknis tingkat kota untuk memverifikasi, mengumpulkan data 
risiko banjir di Manado, Bima, dan Pontianak, yang dilanjutkan dengan lokakarya dua hari dengan 
pemerintah kota. Data tersebut digunakan untuk mengembangkan profil banjir di setiap kota yang 
digunakan sebagai informasi bagi paket investasi potensial untuk setiap kota. Pada tahun 2021, 
Kementerian PUPR, Bappenas, Bank Dunia dan Kotakita melakukan konsultasi tingkat kota dengan 
Manado, Bima dan Pontianak2 (dalam sesi terpisah) untuk berbagi dan membahas paket investasi 
potensial tersebut dan masalah-masalah teknis lainnya dalam pelaksanaan proyek, termasuk potensi 
masalah pengadaan tanah dan pemukiman kembali. Pada tahun 2021, Balai/Balai Besar Wilayah Sungai 
(BWS/BBWS) melalui bantuan konsultan teknis melakukan pelibatan awal dengan masyarakat setempat 
di daerah sasaran potensial. Pelibatan ini memberikan masukan untuk pengembangan Kerangka Kerja 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and Social Management Framework, ESMF), 
Kerangka Kerja Perencanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (Land Acquisition and 
Resettlement Planning Framework, LARPF) dan Kerangka Kerja Pelibatan Pemangku Kepentingan 
(Stakeholder Engagement Framework, SEF). Kegiatan pelibatan awal yang terperinci, antara lain dengan 
masyarakat setempat, dan mencakup waktu, kegiatan utama, dan pemangku kepentingan utama dapat 
dilihat di Lampiran 1 – Pelibatan Sebelumnya.  

D KAIDAH UTAMA 

 
SEF ini dikembangkan untuk mendorong peran serta baik dari para pemangku kepentingan yang terkena 
dampak maupun para pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan sehingga desain proyek, 
khususnya pendekatan dan kegiatan pelibatan pemangku kepentingan: dilaksanakan secara partisipatif 
dan inklusif; transparan; mendorong kesempatan yang sama; dan meminimalkan risiko lingkungan hidup 
dan sosial. Agar dapat mewujudkan pelibatan yang efektif dengan para pemangku kepentingan utama, 
pembangunan kapasitas dan perekrutan konsultan teknis akan dilakukan untuk membantu pelaksanaan 
SEF.  
 
Kaidah komunikasi dan pelibatan pemangku kepentingan adalah sebagai berikut. 

• Peran serta: Adalah penting untuk memastikan peran serta yang luas dan inklusif dari masyarakat yang 

terpapar dan rentan terhadap risiko banjir. Peran serta tersebut akan dilakukan melalui pendekatan 

yang peka budaya dan didasarkan pada pelibatan yang bermakna dan Persetujuan Atas Dasar 

Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) jika terjadi dampak buruk terhadap Masyarakat 

Adat (atau masyarakat hukum adat/masyarakat tradisional). Terlepas dari hal tersebut, masyarakat 

akan diberi jalan untuk berperan serta dalam proses pelaksanaan proyek terlepas dari latar belakang 

 
 

2 Pontianak bukan kota yang dipilih untuk investasi berdasarkan usulan NUFReP ketika SEF disiapkan. 
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etnis mereka, dan penjangkauan yang ditargetkan akan dilakukan untuk memastikan bahwa 

kelompok-kelompok rentan, termasuk orang-orang dari segala usia, kemampuan, dan jenis kelamin, 

memiliki akses ke pelaksanaan proyek secara keseluruhan.  

• Akses ke informasi dan keterbukaan: Informasi yang terkait akan disampaikan dalam bahasa dan 

bentuk yang dapat diakses oleh masyarakat sasaran dan masyarakat luas. Masyarakat akan tetap 

memiliki hak untuk menanyakan informasi mengenai status proyek, hak-hak mereka, kriteria 

kelayakan serta tanggung jawab dan saluran Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan 

(Feedback and Grievance Redress Mechanism, FGRM) khusus proyek akan dapat diakses.     

• Inklusi sosial: Pelibatan masyarakat harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat 

menghambat dan/atau mencegah peran serta seperti ketidaksetaraan gender, buta huruf, disabilitas, 

etnis, dan faktor eksklusi lainnya di antara kelompok-kelompok rentan. Oleh karena itu, konsultasi dan 

fasilitasi akan ditargetkan untuk memastikan pendekatan pelibatan yang disesuaikan. Langkah 

tindakan mitigasi risiko harus disusun melalui konsultasi dengan kelompok-kelompok rentan.  

• Transparansi: Risiko dan manfaat lingkungan hidup dan sosial yang dihasilkan dan/atau terkait dengan 

kegiatan proyek harus dikomunikasikan melalui dialog yang terbuka dan konstruktif. Kesepakatan 

mengenai Langkah tindakan mitigasi, termasuk desain alternatif harus didokumentasikan dan tersedia 

untuk umum. Pemantauan dan pelacakan rutin dari FGRM proyek akan tersedia untuk umum, 

termasuk status penyelesaiannya.  

• Konsultasi terinformasi tanpa paksaan: Pelibatan sebelumnya dan penyebaran informasi harus 

mendahului konsultasi agar konsultasi tersebut menjadi bermakna. Para pemangku kepentingan 

proyek akan diberi pilihan mengenai berbagai modalitas dan/atau pendekatan konsultasi dan tetap 

memiliki hak untuk menolak berperan serta meskipun pilihan-pilihan tersebut telah tersedia. 

 

Di bawah ini adalah penerapan secara umum dari kaidah pelibatan pemangku kepentingan pada proyek 

ini. 

 

Di bawah Komponen 1 mengenai analisis dan perencanaan risiko banjir, akan diupayakan untuk 
mengintegrasikan peran serta pemangku kepentingan dan masyarakat dalam perencanaan investasi 
ketangguhan banjir secara keseluruhan sedini mungkin selama tahap perencanaan. Ini termasuk 
memperkuat koordinasi antar balai wilayah sungai/balai besar wilayah sungai (BWS/BBWS) dan kota-kota 
yang berperan serta; forum warga untuk mendapatkan umpan balik mengenai usulan ketangguhan banjir 
multi-tahun; pertemuan masyarakat/ pertemuan di balai kota dengan masyarakat yang berpotensi 
terkena dampak; dan penyediaan platform daring (online) untuk menerima umpan balik dari masyarakat 
(seperti melalui email, media sosial) di seluruh siklus proyek. Pelibatan tersebut akan memungkinkan 
usulan investasi ketangguhan banjir multi-tahun untuk dibahas dengan para pemangku kepentingan dan 
masyarakat yang terkena dampak dan tertarik. Spesialis Pelibatan akan direkrut untuk membantu setiap 
kota yang berperan serta untuk mengembangkan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder 
Engagement Plan, SEP) di tingkat kota. SEP di tingkat kota akan digunakan untuk mengoperasionalkan 
rencana terinci dari rencana pelibatan yang sesuai secara sosial dan budaya. Mode pelibatan akan 
disampaikan dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan dan situasi khusus kota, termasuk 
lokakarya masyarakat/warga dan desain “charrettes” (misalnya, membangun suatu studio desain mini 
untuk mengembangkan desain konsep proposal investasi), survei, dan diskusi kelompok terfokus dengan 
perwakilan masyarakat dari daerah rawan banjir yang terpilih.  
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Di bawah Komponen 2 mengenai langkah tindakan ketangguhan banjir perkotaan, yang mencakup 
langkah-langkah struktural dan non-struktural, pelibatan akan dilakukan di sepanjang siklus proyek 
dengan masyarakat yang terkena dampak dan tertarik, lembaga pemerintah pusat dan daerah yang 
terkait, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Secara khusus, proyek ini akan secara aktif terlibat 
dengan masyarakat yang mungkin terkena dampak negatif proyek, termasuk para penghuni informal di 
sepanjang bantaran sungai dengan hak tenurial yang dapat diakui, untuk mengurangi dampaknya.3  
Karena kegiatan di bawah komponen 2 memiliki cakupan yang luas, setiap kota akan menyesuaikan 
strategi pelibatannya sendiri berdasarkan kondisi dan kebutuhan khusus kota mereka, sambil mengikuti 
kaidah yang tercantum di dalam dokumen ini. 
 
Di bawah komponen 3 mengenai pengelolaan program dan dukungan pelaksanaan, pembentukan dan 
operasionalisasi program nasional tersebut akan membutuhkan pelibatan berkelanjutan dengan para 
pemangku kepentingan yang teridentifikasi. 
 
Kaidah berikut ini akan berlaku di semua tahap kegiatan di bawah semua komponen secara umum: 

a. Semua anggota masyarakat harus memiliki kesempatan yang sama, tanpa memandang jenis kelamin, 
usia, kemampuan, dan tempat tinggal mereka di kota yang berperan serta, untuk berperan serta 
dalam forum/acara pelibatan. Informasi yang menguraikan pilihan untuk peran serta harus tersedia 
secara luas, dalam format yang dapat diakses oleh orang-orang dengan gangguan penglihatan dan 
pendengaran, dan proyek ini harus berupaya untuk menjangkau kelompok-kelompok yang paling 
rentan. 

b. Peran serta masyarakat dalam perencanaan partisipatif untuk ketangguhan banjir perkotaan, di 
bawah komponen 1, akan mencakup kelompok-kelompok yang beragam dan rentan dalam 
masyarakat, termasuk untuk menjangkau lingkungan tertentu atau kelompok-kelompok masyarakat 
tertentu untuk menerima umpan balik mereka. 

c. Praktik peran serta inklusif, yaitu membuat diskusi kelompok khusus perempuan atau penyandang 
disabilitas, perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan inklusi sosial dan peran serta bermakna dari 
semua unsur masyarakat. 

d. Preferensi masyarakat untuk rencana lokasi, terutama untuk kegiatan pekerjaan konstruksi 
sipil/infrastruktur struktural di bawah komponen 2, akan dengan cermat mempertimbangkan 
mobilitas manusia, akses ke kegiatan mata pencaharian sebelumnya, keterikatan sosial, budaya, dan 
kondisi psikologis masyarakat. 

e. Secara umum, proses pelibatan akan dilakukan secara demokratis, partisipatif, transparan, dan 
akuntabel. Masyarakat dan kelompok masyarakat sasaran akan memiliki kesempatan untuk menolak 
berperan serta dengan cara yang sepenuhnya terinformasi. 

 
Untuk menyelaraskan kaidah di atas dengan kegiatan pelibatan pemangku kepentingan yang diusulkan, 
proyek ini akan memobilisasi fasilitator dengan keahlian dan keterampilan yang terkait yang diperlukan 
untuk memfasilitasi proses peran serta masyarakat, terutama untuk Komponen 1 (yaitu, perencanaan 
partisipatif) dan Komponen 2 (yaitu, Langkah Tindakan struktural, dan non-struktural).  

 

 
 

3 Lihat Kerangka Kerja Perencanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (Land Acquisition and Resettlement 
Planning Framework, LARPF)). 
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Diperlukan identifikasi kelompok-kelompok pemangku kepentingan pada tingkat yang berbeda untuk 
mengembangkan metode komunikasi dan pelibatan yang tepat dan dapat diakses selama pelaksanaan 
NUFReP. Ada dua kategori pemangku kepentingan utama menurut kegiatan proyek, termasuk penetapan 
program nasional dan investasi ketangguhan banjir perkotaan di lima kota.  

 

A. Program nasional 

Khusus untuk program nasional ketangguhan banjir perkotaan, dalam Rekomendasi Kerangka 
Konseptual Program Nasional: Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan dan Strategi Pembangunan 
Kapasitas (laporan terpisah), para pemangku kepentingan dikategorikan berdasarkan posisi dan peran 
relatif mereka dalam proyek nasional ini. Tipologi pemangku kepentingan ini berguna untuk memetakan 
dan mengembangkan strategi Pelibatan. Tipologi ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 1. Tipologi Pemangku Kepentingan Program Nasional 

Tipologi Definisi Nama Unit/Kelompok 

Mitra Pemangku kepentingan yang harus 
bekerja dalam koordinasi yang erat 

Tingkat pusat: 
Bappenas (Direktorat Pengairan dan Irigasi), Kemen 
PUPR (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air), 
Kemendagri, Kementerian ATR, BNPB, KLHK 
 
Tingkat daerah: 
BWS/BBWS, BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum, BPBD 
 
Pusat pelatihan: 
BPSDM, Badan Informasi Geospasial (BIG), BMKG 

Kolaborator Berkonsultasi dengan para pemangku 
kepentingan untuk wawasan teknis atau 
untuk memanfaatkan jaringan mereka 
untuk bekerjasama dengan 
lembaga/direktorat lain 

Tingkat pusat:  
Bappenas (semua direktorat terkait), Kemenkeu, 
Kementerian ATR 
 
Tingkat daerah: 
Walikota, DPRD, dinas prasarana daerah, dinas 
setingkat kotamadya lainnya (dinas pekerjaan umum 
dan perumahan, dinas lingkungan hidup, dan Dinas 
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) 

Pendukung Pemangku kepentingan yang dapat 
menawarkan dukungan khusus 

Tingkat pusat: 
BIG, BMKG, Media (media outlet nasional dan lokal) 
 
Tingkat daerah: 
LSM yang terlibat, OMS yang terlibat, universitas yang 
terlibat 
 
Pusat pelatihan: 
BPSDM 

Rekan 
sekerja 
(associates) 

Para pemangku kepentingan dengan 
pengaruh terbatas, yang perlu dilibatkan 

Warga Terdampak Proyek (WTP), antara lain warga 
yang secara fisik dan/atau secara ekonomi 
terpindahkan; 
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Tipologi Definisi Nama Unit/Kelompok 

WTP yang terpinggirkan (WTP penyandang disabilitas, 
perempuan dari rumah tangga berpenghasilan 
rendah); 
WTP tanpa hak penguasaan atas tanah yang diakui; 
Warga dan kelompok masyarakat; 
Kelompok-kelompok rentan secara umum. 

 
Rincian peran (potensial) masing-masing lembaga atau unit dalam program nasional ini, dapat dilihat pada 
Lampiran 2 – Program nasional: Identifikasi dan Analisis Pemangku Kepentingan.  
 
Badan pelaksana dan lembaga yang berwenang untuk pengelolaan risiko lingkungan hidup dan sosial 
antara lain instansi dan lembaga yang mempengaruhi dan membuat keputusan dalam pelaksanaan 
proyek. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menjadi Badan 
Pelaksana kegiatan di bawah NUFReP untuk membantu menyusun program nasional ini. Selanjutnya, para 
pemangku kepentingan utama untuk program nasional juga termasuk Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 
 

B. Subproyek NUFReP di tingkat kota 

Bagian ini memaparkan identifikasi pemangku kepentingan untuk subproyek NUFReP di tingkat kota. 
Berbeda dengan program nasional yang berfokus pada pengembangan platform koordinasi dan 
pembinaan dukungan ketangguhan banjir perkotaan di tingkat pusat, subproyek NUFReP bertujuan untuk 
membantu investasi pengelolaan banjir perkotaan di tingkat kota. Kota-kota yang berperan serta dalam 
NUFReP dipilih berdasarkan kriteria seleksi yang telah disepakati oleh badan pelaksana dan pihak 
berwenang utama dalam program nasional ini. Kriteria seleksi dan pelibatan awal telah dilakukan; dan 
rincianya bisa dilihat di Pelibatan Sebelumnya 

Secara umum para pemangku kepentingan dapat dikategorikan sebagai berikut. 

Warga, kelompok-kelompok sosial, dan organisasi yang akan mendapat manfaat langsung dan/atau 
tidak langsung dari proyek ini. Penerima manfaat sasaran ini meliputi: (i) masyarakat di dalam, di 
lingkungan, atau di sekitar kegiatan struktural atau non-struktural di bawah komponen 2; (ii) penduduk 
yang saat ini menempati kawasan ‘zona rawan banjir’, yang mungkin dipindahkan atau terdampak oleh 
perencanaan tata ruang yang peka terhadap air (dan dengan demikian harus dilindungi dari dampak 
negatif sementara dalam proses pelaksanaan dan seterusnya); (iii) masyarakat luas yang akan memiliki 
akses ke infrastruktur dan perencanaan tata ruang yang lebih ramah lingkungan dan peka terhadap air di 
bawah komponen 1 dan komponen 2; dan (iv) para pekerja proyek, termasuk kontraktor dan pekerja 
masyarakat, yang berpotensi berasal dari tingkat lokal/kota, merupakan bagian dari pemangku 
kepentingan yang dianggap mendapatkan manfaat dari proyek ini melalui kesempatan kerja. 

 

Masyarakat yang berpotensi terkena dampak negatif, yang meliputi penduduk yang saat ini menempati 
kawasan ‘zona rawan banjir’ dan area sekitarnya di mana PIU mungkin melaksanakan subproyek. Mereka 
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mungkin menempati tanah milik pemerintah atau negara untuk keperluan pemukiman atau mata 
pencaharian, atau tanah milik privat. Subproyek mungkin memerlukan pengadaan Sebagian lahan yang 
mereka tempati atau miliki, menyebabkan kehilangan akses terhadap tanah atau mata pencaharian, atau 
relokasi fisik meskipun proyek akan meminimalisir risiko dengan cara menyesuaikan desain dan lokasi 
subproyek, dsb. Sementara semua populasi lokal yang mungkin terganggu secara fisik maupun 
ekonominya berada dalam kategori pemangku kepentingan ini, penghuni dari tanah milik pemerintah 
atau negara, yakni yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat, merupakan kelompok yang 
rentan terhadap dampak dari urusan pertanahan untuk proyek. Proyek akan merekrut ahli pelibatan 
masyarakat dalam tim Rencana Tindakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) yang akan 
secara erat melibatkanwarga terdampak terutama yang rentan dan kelompok yang dikecualikan untuk 
memastikan bahwa dampak negatif tidak akan berakibat kepada mereka secara tidak proporsional dan 
mata pencaharian mereka akan dipulihkan setelah proyek.  

 
Kelompok-kelompok yang tertarik antara lain: (i) lembaga pemerintah daerah; (ii) lembaga swadaya 
masyarakat; (iii) para mitra pembangunan lainnya; dan (iv) perwakilan dari kelompok-kelompok advokasi 
tertentu, termasuk gerakan kaum miskin perkotaan dan/atau grup advokasi lingkungan hidup.  

 
Pelibatan pemangku kepentingan dengan kelompok-kelompok yang berkepentingan akan memerlukan 
adanya informasi yang memadai mengenai kegiatan proyek dan program nasional ini. Pelaksanaannya 
harus dapat diakses oleh masyarakat dan bertujuan untuk mengakomodasi kekhawatiran dan umpan balik 
dari para pemangku kepentingan, terutama warga terdampak proyek. Pelibatan pemangku kepentingan 
merupakan bagian integral dari desain proyek dan proses pelaksanaan secara keseluruhan. Identifikasi 
kelompok-kelompok pemangku kepentingan ini akan berlanjut selama pelaksanaan proyek. 
 
Tingkat pelibatan akan bergantung pada peran dan wewenang masing-masing dalam pengelolaan risiko 
lingkungan hidup dan sosial. 
 
Analisis lengkap untuk identifikasi pemangku kepentingan, termasuk tingkat kerentanan dan 
pengaruhnya, dapat ditemukan di Lampiran 2 untuk Program Nasional ini dan Lampiran 3 untuk investasi 
ketangguhan banjir kota percontohan NUFReP. 
 
 
 

E PENDEKATAN PELIBATAN  

Proyek ini akan mendapat informasi lebih lanjut melalui pendekatan pelibatan pemangku kepentingan 
yang lebih luas melalui: (a) konsultasi dan peran serta masyarakat selama pelaksanaan proyek4; (b) 
mekanisme penanganan pengaduan dan keluhan yang transparan dan; (c) komunikasi dan pembangunan 

 
 

4 Misalnya, masyarakat dan para penghuni bangunan akan berperan serta dalam perencanaan dan desain fasilitas umum tahan 
banjir. 
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kapasitas; dan (d) pengembangan proses pengelolaan risiko dan pelibatan yang diwajibkan menurut 
Standar Lingkungan Hidup dan Sosial 10 (ESS 10) Bank Dunia. 

Tingkat dan pendekatan pelibatan pemangku kepentingan akan bergantung pada tingkat risiko dan 
tingkat pengaruh yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan risiko 
lingkungan hidup dan sosial yang diantisipasi. SEF ini akan dilaksanakan sedini mungkin pada tahap 
perencanaan agar peran serta masyarakat dan perhatian awal mereka dapat dipertimbangkan sebagai 
bagian dari pendekatan pelaksanaan secara keseluruhan.  

Kegiatan pelibatan akan mempertimbangkan situasi di lapangan. Dalam situasi di mana pandemi Covid-
19 masih menimbulkan risiko yang tinggi bagi calon pemangku kepentingan, pelibatan akan menjunjung 
tinggi kaidah keselamatan di atas segalanya. Kaidah keselamatan mengacu pada prinsip kerja di mana 
penyesuaian terhadap rencana pelibatan harus dipertimbangkan untuk memastikan keselamatan semua 
orang. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, mengalihkan forum konsultasi/pemangku kepentingan 
ke sarana virtual jika memungkinkan, dengan tetap mengikuti KAIDAH UTAMA. Penyesuaian juga dapat 
dilakukan dengan mengubah saluran/modalitas dan metode, menunda kegiatan pelibatan, atau tetap 
dijalankan sesuai dengan rencana dan mengikuti protokol Pengendalian Covid-19 Kementerian Kesehatan 
RI secara ketat.  

Pendekatan secara bertahap akan diadopsi mengingat sensitivitas dan masalah sosial yang rumit dari 
konteks kesiapsiagaan dan tanggapan terhadap banjir. Strategi pelibatan untuk NUFReP tersebut secara 
keseluruhan dapat dilihat di bawah ini. 

Tabel 2. Strategi pelibatan untuk setiap komponen di bawah NUFReP 

Pemangku 
Kepentingan 

Peran Strategi Pelibatan Penanggung Jawab 

Komponen 1: Analisis dan perencanaan risiko banjir 

Bappenas Peran kepemimpinan dalam 
memfasilitasi koordinasi antar 
lembaga pemerintah di tingkat 
pusat 

• Rapat koordinasi 
dengan para pemangku 
kepentingan utama di 
tingkat pusat (termasuk 
tim koordinasi kota) 

Direktorat Sumber Daya 
Air 

Kemen PUPR/ 
Ditjen SDA 

Peran kepemimpinan dalam 
memfasilitasi koordinasi antar 
lembaga pemerintah di tingkat 
pusat dan daerah; 
Memfasilitasi koordinasi antar 
para pemangku kepentingan 
utama di tingkat pusat 

• Rapat koordinasi 
dengan para pemangku 
kepentingan utama di 
tingkat pusat (termasuk 
tim koordinasi kota) 

Direktorat Sistem dan 
Strategi (SISTRA) 
Pengelolaan. Sumber 
Daya Air dengan 
bantuan dari Direktorat 
Sungai dan Pantai 
(SUPAN) 

BWS/ BBWS (Balai 
Wilayah 
Sungai/Balai Besar 
Wilayah Sungai) 

Memfasilitasi dan memimpin jalur 
koordinasi antara pemerintah 
daerah dan pemerintah pusat 
untuk Komponen 1 dan 
Komponen 2 

• Rapat koordinasi 
dengan para pemangku 
kepentingan utama di 
tingkat pusat (termasuk 
tim koordinasi kota) 

• Forum dengan 
pemerintah daerah 
setiap empat bulan 

Unit-unit terkait 
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Pemangku 
Kepentingan 

Peran Strategi Pelibatan Penanggung Jawab 

• Pertukaran email dan 
panggilan telepon 
(koordinasi secara 
ekstensif dari hari ke 
hari) 

Badan Nasional 
Penanggulangan 
Bencana (BNPB) 

Memberikan masukan bagi 
rancangan teknis proyek; dan 
kerjasama untuk keberhasilan 
pelaksanaan proyek secara 
keseluruhan 

Rapat strategis pengelolaan 
banjir/ Pengelolaan Risiko 
Bencana (Disaster Risk 
Management, DRM) 
tahunan 

Unit-unit terkait 

Badan 
Meteorologi, 
Klimatologi dan 
Geofisika (BMKG) 

Memberikan masukan bagi 
rancangan teknis proyek; dan 
kerjasama untuk keberhasilan 
pelaksanaan proyek secara 
keseluruhan 

Rapat strategis pengelolaan 
banjir/ Pengelolaan Risiko 
Bencana (DRM) tahunan  

Unit-unit terkait 

Tim Koordinasi 
Kota 

Pelaksana LARAP; AMDAL/UKL-
UPL (izin lingkungan hidup); dan 
garda depan untuk mekanisme 
penanganan keluhan dan 
pelibatan masyarakat setempat. 
 
Mengkoordinasi Lembaga-
lembaga terkait untuk bekerja 
sama, khususnya untuk 
Komponen 2. 
 
Memimpin pelibatan masyarakat 
setempat untuk rencana investasi 
banjir multi-tahun. 

• Rapat koordinasi 
dengan para pemangku 
kepentingan utama di 
tingkat pusat (termasuk 
tim koordinasi kota) 

• Forum dengan 
BWS/BBWS setiap 
empat bulan 

• Pertukaran email dan 
panggilan telepon 
(koordinasi secara 
ekstensif dari hari ke 
hari) 

• Membangun forum 
warga dan diskusi 
kelompok yang lebih 
kecil, dan memelihara 
konsultasi rutin untuk 
mendapatkan umpan 
balik untuk investasi 
multi-tahun. 

 

Seluruh unit dan dinas 
terkait sesuai arahan 
Sekretaris/ Sekda atau 
Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah/ 
Bappeda 

Bappeda • Memfasilitasi koordinasi 
antar lembaga di tingkat kota 

• Memastikan agar investasi 
fisik dipertimbangkan dalam 
rencana pembangunan 
tahunan kota 

• Memimpin forum koordinasi 
lintas Lembaga di tingkat kota 
(yaitu melalui tim koordinasi 
kota) dalam hal pelaksanaan 
LARAP dan rencana 
pemulihan mata pencaharian 

• Rapat koordinasi 
dengan Lembaga-
lembaga utama di 
tingkat kota 

• Forum dengan 
BWS/BBWS setiap 
empat bulan 

 

Kepala dan sekretaris 
Bappeda akan menjadi 
pelaku utama dalam 
mengkoordinasikan 
persiapan dan 
pelaksanaan yang 
dilakukan oleh tim 
koordinasi, di tingkat 
lokal. 
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Pemangku 
Kepentingan 

Peran Strategi Pelibatan Penanggung Jawab 

bagi kelompok-kelompok 
rentan (yang secara fisik 
dan/atau ekonomi 
terpindahkan). 

Dinas Pekerjaan 
Umum 

Mendukung BWS/BBWS untuk 
mempersiapkan lokasi untuk 
dimulainya subproyek. 

• Rapat koordinasi 
dengan para pemangku 
kepentingan utama di 
tingkat pusat (termasuk 
tim koordinasi kota) 

• Forum dengan 
BWS/BBWS setiap 
empat bulan 

• Pertukaran email dan 
panggilan telepon 
(koordinasi secara 
ekstensif dari hari ke 
hari) 

Unit-unit terkait, 
termasuk Unit Sumber 
Daya Air 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Tata 
Ruang 

Memberikan informasi untuk 
pemeriksaan silang (cross check) 
rencana tata ruang dari usulan 
desain gambar teknis/DED 
(Detailed Engineering Design) 
(selama perencanaan); dan untuk 
pengembangan LARAP (untuk 
mengkaji apakah ada klaim yang 
tumpang tindih atas hak tenurial). 

• Rapat koordinasi 
dengan tim koordinasi 
Kota 

• Tim koordinasi Kota 
dan/atau kota 
mengunjungi Dinas 
Pekerjaan Umum dan 
Tata Ruang 

Unit-unit terkait 

Masyarakat 
setempat 

Akan dimasukkan sebagai bagian 
dari forum pemangku 
kepentingan setempat/level kota 
untuk rencana investasi banjir 
multi-tahun dan multi-sektor. 
 
Forum pemangku kepentingan 
tingkat kota akan berfungsi 
sebagai platform untuk 
membahas intervensi tingkat kota 
yang diusulkan. Forum ini akan 
menjadi salah satu saluran utama 
untuk melibatkan masyarakat 
lokal dan pemangku kepentingan 
lainnya, termasuk untuk 
mensosialisasikan intervensi yang 
diusulkan dan meminta mereka 
untuk memberikan umpan balik 
terhadap rencana tersebut. 
 

Forum koordinasi di tingkat 
kecamatan dan/atau forum 
masyarakat 

 
Forum pemangku 
kepentingan di tingkat kota 

Masyarakat setempat 
terutama di lokasi 
sasaran 

Lembaga terkait 
lainnya di tingkat 
kota (seperti Dinas 

Akan dimasukkan sebagai 
anggota tim koordinasi kota; 
untuk memberikan bantuan 

 Semua lembaga terkait 
diidentifikasi selama 
tahap awal pelaksanaan 
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Pemangku 
Kepentingan 

Peran Strategi Pelibatan Penanggung Jawab 

Perumahan dan 
Permukiman dan 
Dinas Sosial) 

teknis kepada tim koordinasi 
kota. 

 
Di bawah kepemimpinan Badan 
Perencanaan Pembangunan Kota 
(Bappeda), tim koordinasi kota 
akan menjadi pelaksana LARAP 
dan rencana pemulihan mata 
pencaharian setelah pemindahan 
rumah tangga yang terkait 
dengan kegiatan subproyek 
(seperti contoh normalisasi 
sungai). 

proyek (atau setelah 
dimulainya proyek)  

Outlet media 
nasional, seperti 
The Jakarta Post, 
Kompas, 
Kompas.com, 
Detik.com, Net TV, 
dll. 

Untuk dilibatkan sebagai bagian 
dari pendukung dalam membantu 
pengungkapan informasi dan 
paparan publik tentang rencana 
ketahanan banjir di tingkat 
nasional 

- Tur media ke 
kota/subproyek yang 
dipilih 

- Makan siang kecil tahunan 
dengan media yang 
diundang 

CPMU (Sistra) dan CPIU 
(Supan), jika 
memungkinkan dengan 
kehadiran Bappenas 
dan Kemendagri 

Komponen 2: Tindakan ketangguhan banjir perkotaan 

Warga Terdampak 
Proyek (WTP), yang 
berpotensi untuk 
terpindahkan 
secara fisik 
dan/atau 
terpindahkan 
secara ekonomi 

 
(Masyarakat yang 
berada di dalam 
atau di sekitar area 
kegiatan proyek) 
 

• Identifikasi warga terdampak 
proyek yang potensial yang 
memiliki dan/atau tidak 
memiliki hak hak penguasaan 
atas tanah yang diakui 

• Identifikasi warga terdampak 
yang tidak memiliki KTP 
setempat 

• Mendukung mereka yang 
memiliki hak atas tanah yang 
diakui dalam menerima 
pengakuan resmi dan 
memungkinkan mereka layak 
memperoleh kompensasi 

• Mendukung mereka yang 
tidak memiliki hak atas tanah 
yang diakui dalam mengakses 
dukungan pemulihan 
pendapatan yang disediakan 
oleh pemerintah daerah 

• Memberi masukan untuk 
keseluruhan desain (detail 
engineering design/DED) 

• Dikonsultasikan untuk 
pengembangan ESMP dan 
LARAP 

• Dikonsultasikan ketika draft 
LARAP sudah siap 

• Penyaringan dan 
penilaian sosial dalam 
pengembangan LARAP 
[atau dalam 
AMDAL/UKL-UPL jika 
tidak melibatkan 
pengadaan tanah] 

• Konsultasi/forum 
masyarakat semi-formal 
selama penilaian sosial 
ekonomi sebagai bagian 
dari penyusunan LARAP 

• Survei selama penilaian 
sosial ekonomi sebagai 
bagian dari penyusunan 
LARAP 

• Konsultasi pada tahap 
perencanaan, konstruksi 
dan pasca konstruksi 
(serah terima); 

• Pertemuan masyarakat 

• Lokakarya/diskusi 
kelompok 
kecil/wawancara 
dengan 
kelompok/individu WTP 
yang rentan, seperti 
penyandang disabilitas, 

PIU proyek; pemerintah 
kota; dan konsultan 
pengawas 
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Pemangku 
Kepentingan 

Peran Strategi Pelibatan Penanggung Jawab 

• Berkontribusi pada 
pelaksanaan ESMP; 

• Terlibat dalam konsultasi 
publik sebagai bagian dari 
persiapan dan pelaksanaan 
proyek 

• Terlibat dalam kegiatan 
proyek, jika diperlukan (jika 
proyek mencakup 
pengelolaan sampah berbasis 
masyarakat dan praktik 
pengendalian banjir lainnya) 

 

perempuan dari rumah 
tangga berpenghasilan 
rendah, dan ibu hamil. 

• Pembangunan kapasitas 
untuk rencana 
pengelolaan E&S di 
tingkat masyarakat, jika 
ada (bagian dari 
ketangguhan banjir 
berbasis masyarakat); 

• Penilaian umpan balik 
penerima manfaat 
pasca konstruksi 

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

(Calon) Masyarakat 
tuan rumah 

• Memberi masukan untuk 
pengelolaan potensi risiko 
E&S, khususnya. risiko 
masyarakat dan kesehatan, 
seperti debu dan kebisingan, 
risiko Eksploitasi dan 
Kekerasan Seksual 

• Terlibat dalam konsultasi 
publik sebagai bagian dari 
persiapan dan pelaksanaan 
proyek. 

 

• Konsultasi/forum 
masyarakat semi-formal 
selama penilaian sosial 
ekonomi sebagai bagian 
dari penyusunan LARAP 

• Konsultasi berkala 
dan/atau wawancara di 
tempat jika terjadi 
potensi dampak (yaitu 
pekerjaan konstruksi 
dilakukan di dekat 
kawasan pemukiman 
yang ada) 

• FGRM 

PIU Proyek dan 
konsultan pengawas 
berkoordinasi dengan 
kontraktor 

 

Masyarakat luas di 
kota 

• Memberi masukan untuk 
desain secara keseluruhan, 
yaitu desain bangunan, akses, 
dll. 

• Terlibat dalam konsultasi 
publik sebagai bagian dari 
persiapan dan pelaksanaan 
proyek 

• Terlibat dalam konsultasi 
publik mengenai 
pengembangan rencana aksi 
ketangguhan banjir 
perkotaan terpadu multi-
tahun dan multi-sektor. 

• Konsultasi berkala 
dan/atau wawancara 
pemeriksaan di tempat 
jika terjadi dampak 
(yaitu pekerjaan 
konstruksi berlangsung 
di dalam lokasi fasilitas 
yang ada); 

• Penilaian umpan balik 
penerima manfaat 
pasca konstruksi; 

• FGRM 

• Forum warga di tingkat 
kota 

PIU proyek 
berkoordinasi dengan 
konsultan pengawas 
dengan dukungan dari 
pemilik/pengelola 
fasilitas 

 
Pemerintah kota 

 

Tim Koordinasi 
Kota 

• Mengkoordinasikan dan 
mengawasi pelaksanaan 

• Rapat koordinasi antar 
pemerintah secara 
berkala 

PIU Proyek/ Tim 
Koordinasi Pemkot, 
konsultan 
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rencana tindakan untuk 
pelaksanaan proyek 

• Berkoordinasi dengan PIU, 
memberi masukan untuk 
pengembangan ESMF, ESMP, 
dan SEP 

• Menyusun Rencana 
Pengadaan Tanah dan 
Pemungkiman Kembali 
(LARAP) di tingkat kota 

• Mengembangkan Rencana 
Pelibatan Pemangku 
Kepentingan (SEP) di tingkat 
kota 

• Memimpin keterlibatan 
dengan WTP potensial untuk 
uji tuntas tanah awal [sebagai 
bagian dari kegiatan 
penyaringan E&S]. 

• Memimpin konsultasi publik 
untuk persiapan dan 
pelaksanaan proyek di tingkat 
kota 

• Mendukung tim LARAP dalam 
mengakses informasi dan 
pertemuan terhadap dinas 
pemerintah terkait di tingkat 
kota, termasuk pada 
dukungan pemulihan 
ekonomi untuk kemlompok 
rentan 

 

• Rapat koordinasi multi-
tingkat pemerintah 
secara berkala 

• Penyebaran 
informasi/laporan 
sederhana mengenai 
kemajuan persiapan 
atau pelaksanaan 
proyek kepada para 
pemangku kepentingan 
utama secara berkala 

• Konsultasi publik, baik 
formal maupun semi 
formal, dengan camat 
dan kepala desa, serta 
dengan masyarakat 
yang terkena dampak 

• Forum masyarakat 
[musyawarah] dengan 
WTP potensial selama 
berlangsungnya uji 
tuntas tanah awal dan 
oenyusunan pra-LARAP. 

• Penyusunan LARAP, 
yang melibatkan 
pelaksanaan forum 
desa, dll 

• Penyusunan SEP di 
tingkat kota 

• FGRM 

berkoordinasi dengan 
Tim Koordinasi Kota. 
Pada umumnya, Tim 
Koordinasi Kota terdiri 
dari Bappeda, Dinas 
PUPR, Kantor Walikota, 
dll. 

 

Dinas Lingkungan 
Hidup 
Kota/Kabupaten 

• Memberikan masukan 
kepada komponen Rencana 
dan Komitmen Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan Sosial; 
Kerangka Kerja Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan Sosial; 
dan instrumen pengelolaan 
lingkungan hidup dan sosial 
(jika diperlukan) sesuai 
dengan kebutuhan yang 
teridentifikasi. 

• Memfasilitasi kajian dan 
persetujuan dokumen 
penilaian lingkungan hidup 
(AMDAL), Program 
Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dan Program 

• Rapat koordinasi rutin; 

• Pengawasan lokasi 
bersama terkait dengan 
pemberian izin 
AMDAL/UKL-UPL 

 

PIU Proyek/ Tim 
Koordinasi Kota, 
konsultan 
berkoordinasi dengan 
Tim Koordinasi Kota. 
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Pemantauan Lingkungan 
Hidup (UKP-UPL), dll) dan 
instrumen pengelolaan 
lingkungan hidup (jika 
diperlukan) sesuai dengan 
kebutuhan yang 
teridentifikasi. 

 
Dinas Agraria dan 
Tata Ruang 
Kabupaten/Kota 

• Menyediakan data GIS awal 
untuk tahap awal hak 
penguasaan atas tanah dan 
identifikasi penggunaan 
tanah, diikuti dengan kajian 
dan persetujuan atas 
dokumen pengadaan tanah 
atau instrumen terkait 
pengadaan tanah yang 
dibutuhkan sesuai dengan 
kebutuhan yang 
teridentifikasi; 

• Mengatasi dan menengahi 
tuntutan atas tanah dengan 
hak kepemilikan atas tanah 
tersebut yang tidak diakui 
yang muncul; 

 

• Rapat koordinasi rutin; 

• Pengawasan lokasi; 

• Membantu FGRM 
terkait tanah (yaitu, 
menjadi salah satu 
pemangku kepentingan 
utama yang akan 
didekati untuk 
memverifikasi masalah 
kepemilikan tanah) 

 

PIU 

Kontraktor • Mengembangkan CESMP 
dengan sumber daya yang 
memadai sebagai bagian dari 
proposal konstruksi; 

• Memberlakukan CESMP dan 
mengatasi risiko yang 
muncul; 

• Terlibat dalam konsultasi 
publik sebagai bagian dari 
persiapan dan pelaksanaan 
proyek; 

• Menyediakan pembangunan 
kapasitas mengenai HSE, 
GBV, dan pelibatan 
masyarakat kepada para 
pekerja proyek 

 

• Pembangunan kapasitas 
dan kesadaran E&S; 

• Berperan serta dalam 
pemeriksaan E&S 
konstruksi secara rutin; 

 

PIU proyek dan 
konsultan pengawas 
berkoordinasi dengan 
inspektur HSE dari 
pihak berwenang di 
kabupaten/kota 

 

Pekerja konstruksi Melaksanakan kegiatan 
konstruksi dan ESMP (C-ESMP) 

 

• Pembangunan kapasitas 
dan kesadaran E&S; 

• Berperan serta dalam 
pemeriksaan E&S 
konstruksi secara rutin; 

PIU dan pengawasan 
terhadap kontraktor 
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• FGRM untuk para 
pekerja proyek 

 
Program padat 
karya  

Memberikan masukan kepada 
LMP 

 

• Konsultasi masyarakat 
dan sosialisasi proyek 

• Pembangunan kapasitas 
dan kesadaran E&S; 

• FGRM untuk para 
pekerja proyek 

 

Kelompok 
masyarakat/perorangan 
yang akan dilibatkan 
dalam program padat 
karya 

Lembaga-lembaga 
utama provinsi dan 
kabupaten lainnya 
(yang tidak secara 
langsung termasuk 
di dalam Tim 
Koordinasi Kota) - 
akan dirinci dalam 
SEP tingkat kota. 
Misalnya, Dinas 
Perumahan dan 
Pemukiman, Satpol 
PP, dan Dinas 
Pertanian 
 

• Memberikan masukan bagi 
instrumen pengelolaan risiko 
lingkungan hidup dan sosial 
yang disusun di bawah 
proyek ini; 

• Memfasilitasi penegakan dan 
pelaksanaan instrumen yang 
terkait serta memberikan 
dukungan pengamatan dan 
pengawasan; 

• Berperan serta dalam 
pemantauan rutin bersama 
dengan PIU dan memberikan 
dukungan teknis untuk 
Langkah tindakan perbaikan 
menuju kepatuhan standar 
lingkungan hidup dan sosial 
yang berkaitan dengan 
proyek; 

• Terlibat dalam konsultasi 
publik selama persiapan dan 
pelaksanaan proyek 

 

• Rapat koordinasi rutin; 

• Pengawasan dan 
pemeriksaan lokasi 
bersama; 

• Memfasilitasi 
pembangunan kapasitas 
ESMP bagi para 
pelaksana proyek 

 

PIU dan Tim Koordinasi 
Kemen PUPR 
berkoordinasi dengan 
Lembaga-lembaga 
pemerintah daerah 

 

Balai Besar Wilayah 
Sungai/Badan 
Pengawas Sungai, 
biasanya di tingkat 
provinsi/lintas kota 
 

• Memberikan masukan bagi 
instrumen pengelolaan risiko 
lingkungan hidup dan sosial 
yang disusun di bawah 
proyek ini; 

• Memfasilitasi penegakan dan 
pelaksanaan instrumen yang 
terkait serta memberikan 
dukungan pengamatan dan 
pengawasan, khususnya 
LARAP 

• Berperan serta dalam 
pemantauan rutin bersama 
dengan CPIU dan PIU, dan 
memberikan dukungan teknis 

• Rapat koordinasi rutin; 

• Pengawasan dan 
pemeriksaan lokasi 
bersama; 

• Forum (musyawarah) 
masyarakat 

 

CPIU berkoordinasi 
dengan PIU 
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untuk langkah tindakan 
perbaikan terhadap 
kepatuhan standar 
lingkungan hidup dan sosial 
yang berkaitan dengan 
proyek; 

• Membantu pemerintah kota 
untuk melakukan uji tuntas 
tanah awal dan berkonsultasi 
dengan WTP potensial 
(pengembangan pra-LARAP) 

• Terlibat dalam konsultasi 
publik selama persiapan dan 
pelaksanaan proyek 

• Memfasilitasi koordinasi 
antara pemerintah kota dan 
kabupaten dalam 
pengelolaan sungai/Langkah 
tindakan pengendalian banjir 

 
Kementerian 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 
Rakyat 

• Berkoordinasi dengan 
Bappenas, untuk 
menyediakan fungsi 
kepemimpinan dalam 
persiapan dan pelaksanaan 
proyek, antara lain untuk 
mengawasi penyusunan dan 
pelaksanaan Rencana dan 
Komitmen Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan Sosial 
(ESMP); Kerangka Kerja 
Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dan Sosial (ESMF); dan 
instrumen pengelolaan 
lingkungan hidup dan sosial 
lainnya (jika diperlukan) 
sesuai dengan kebutuhan 
yang teridentifikasi 

• Mengkoordinasikan lembaga 
pemerintah di semua 
tingkatan untuk persiapan 
dan pelaksanaan proyek 

• Memimpin dalam konsultasi 
publik selama persiapan dan 
pelaksanaan proyek 

 

• Rapat koordinasi rutin;  

• Pengawasan dan 
pemeriksaan lokasi 
bersama; 

• Pengembangan dan 
pelaksanaan Mekanisme 
Penanganan Pengaduan 
dan Keluhan (Feedback 
and Grievance Redress 
Mechanism, FGRM) 
untuk NUFReP secara 
umum. Ini termasuk 
fungsi pengawasan: 
pemantauan dan 
evaluasi serta pelaporan 
operasi FGRM. 

 

CPMU – Direktorat 
(Jenderal) Sumber Daya 
Air 

 

Kementerian 
Dalam Negeri 

• Berkoordinasi dengan Kemen 
PUPR, mengkoordinasikan 
seluruh jajaran lembaga 

• Rapat koordinasi rutin;  Bangda SUPD II 
berkoordinasi dengan 
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Pemangku 
Kepentingan 

Peran Strategi Pelibatan Penanggung Jawab 

pemerintah untuk persiapan 
dan pelaksanaan proyek 

• Berkoordinasi dengan Kemen 
PUPR, untuk memimpin 
konsultasi publik selama 
persiapan dan pelaksanaan 
proyek 

• Menjadi pemangku 
kepentingan utama untuk 
mendukung koordinasi antar 
pemerintah daerah 

 

• Pengawasan dan 
pemeriksaan lokasi 
bersama; 

 

CPMU – Direktorat 
Pengairan dan Irigasi  

Kementerian 
Perencanaan 
Pembangunan 
Nasional/Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Nasional 
(Bappenas) 

• Menyediakan fungsi 
kepemimpinan dalam 
persiapan dan pelaksanaan 
proyek, termasuk mengawasi 
persiapan dan pelaksanaan 
proyek 

• Rencana dan Komitmen 
Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dan Sosial (ESMP); 
Kerangka Kerja Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan Sosial 
(ESMF); dan instrumen 
pengelolaan lingkungan 
hidup dan sosial lainnya (jika 
diperlukan) sesuai dengan 
kebutuhan yang 
teridentifikasi 

• Mengkoordinasikan lembaga-
lembaga pemerintah di 
semua tingkat untuk 
persiapan dan pelaksanaan 
proyek 

• Memfasilitasi koordinasi 
antar pemangku kepentingan 
untuk berbagi data / berbagi 
pengetahuan mengenai 
subproyek 

• Terlibat dalam konsultasi 
publik selama persiapan dan 
pelaksanaan proyek 

 

• Rapat koordinasi rutin;  

• Pengawasan dan 
pemeriksaan lokasi 
bersama; 

 

Direktorat Pengairan 
dan Irigasi, juga 
bekerjasama dengan : 
Direktorat Perencanaan 
Pembangunan 
Direktorat Perkotaan, 
Perumahan dan 
Pemukiman 

 

Badan Nasional 
Penanggulangan 
Bencana (BNPB) 
 

• Terlibat dalam rapat 
koordinasi dengan para 
pemangku kepentingan 
utama lainnya di tingkat 
pusat 

• Rapat koordinasi; 

• Pengawasan dan 
pemeriksaan lokasi 
bersama; 

 

Direktorat Pengurangan 
Risiko Bencana 
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Pemangku 
Kepentingan 

Peran Strategi Pelibatan Penanggung Jawab 

• Terlibat dalam konsultasi 
publik selama persiapan dan 
pelaksanaan proyek 
 

Badan 
Meteorologi, 
Klimatologi, dan 
Geofisika (BMKG) 
 

• Terlibat dalam rapat 
koordinasi dengan para 
pemangku kepentingan 
utama lainnya di tingkat 
pusat 

• Terlibat dalam konsultasi 
publik selama persiapan dan 
pelaksanaan proyek 

 

• Rapat koordinasi; 

• Pengawasan dan 
pemeriksaan lokasi 
bersama; 

 

Unit-unit terkait 

Kementerian 
Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan 

• Terlibat dalam rapat 
koordinasi dengan para 
pemangku kepentingan 
utama lainnya di tingkat 
pusat 

• Memberikan izin lingkungan 
hidup – jika tidak dapat 
diberikan oleh instansi di 
tingkat provinsi atau kota 

• Terlibat dalam konsultasi 
publik selama persiapan dan 
pelaksanaan proyek 

• Rapat koordinasi; 

• Pengawasan dan 
pemeriksaan lokasi 
bersama; 

 

Direktorat (Jenderal) 
Pengelolaan Daerah 
Aliran Sungai dan Hutan 
Lindung 

Kementerian 
Agraria dan Tata 
Ruang 

• Terlibat dalam rapat 
koordinasi dengan para 
pemangku kepentingan 
utama lainnya di tingkat 
pusat 

• Memberikan informasi yang 
terkait dan bukti pengadaan 
tanah di lokasi terpilih untuk 
pembangunan infrastruktur, 
termasuk pengukuran sesuai 
kenyataan yang ada di 
lapangan (ground truthing); 

• Terlibat dalam konsultasi 
publik untuk menyusun 
Rancangan SEP. 

• Terlibat dalam konsultasi 
publik selama persiapan dan 
pelaksanaan proyek 

 

• Rapat koordinasi; 

 

Direktorat Pembinaan 
Perencanaan Tata 
Ruang dan 
Pemanfataan Ruang 
Daerah (di bawah 
Direktorat Jenderal 
Tata Ruang) 
Untuk rincian teknis, 
bekerja sama dengan: 
Direktorat Jenderal 
Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang 
dan Penguasaan Tanah 

Kementerian 
Keuangan 

• Terlibat dalam konsultasi 
publik selama persiapan dan 
pelaksanaan proyek 

• Rapat koordinasi 

 

Direktorat 
Perbendaharaan 
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Pemangku 
Kepentingan 

Peran Strategi Pelibatan Penanggung Jawab 

TAGANA, LSM, 
OMS dan 
kelompok-
kelompok 
berkepentingan 
lainnya 
 

• Terlibat dalam konsultasi 
publik sebagai bagian dari 
persiapan dan pelaksanaan 
proyek 

• Terlibat dalam 
diskusi/lokakarya teknis di 
tingkat kota untuk 
memberikan profil 
bencana/sosial ekonomi 
spesifik lokasi 

• Konsultasi berkala dan 
peran serta dalam rapat 
koordinasi terkait 

• Peran serta dalam 
lokakarya/diskusi teknis 
terkait di tingkat kota 

 

Tim Koordinasi Kota 

Kelompok advokasi 
warga miskin kota 

• Setelah diidentifikasi di 
tingkat kota, PIU dan 
pemerintah kota harus 
melibatkan mereka dengan 
benar, termasuk dengan 
berbagi informasi langsung 
dengan kelompok advokasi 
individu dan mengundang 
mereka ke forum pemangku 
kepentingan tingkat kota 

• Pertemuan satu-satu 
untuk memberikan 
informasi tentang 
intervensi yang 
diusulkan dan juga 
sebagai platform bagi 
mereka untuk 
mempertanyakan 
intervensi, jika mereka 
memiliki pertanyaan 

• Forum pemangku 
kepentingan tingkat kota 

Tim Koordinasi Kota, 
dengan PIU 

Komponen 3: Pengelolaan program dan dukungan pelaksanaan 

Bappenas Peran kepemimpinan dalam 
memfasilitasi koordinasi antar 
instansi pemerintah di tingkat 
pusat untuk program nasional 

• Rapat koordinasi dengan 
para pemangku 
kepentingan utama di 
tingkat pusat 

• Musyawarah tahunan 
untuk ketangguhan 
banjir perkotaan 

Direktorat Pengairan 
dan Irigasi, juga 
bekerjasama dengan: 
Direktorat Perencanaan 
Pembangunan 
Direktorat Perkotaan, 
Perumahan dan 
Pemukiman 

 

Kota-kota di 
Indonesia 

• Berperan serta dalam 
koordinasi/musyawarah 
pertukaran pengetahuan 

• Musyawarah tahunan 
mengenai ketangguhan 
banjir perkotaan 

• Buletin Tengah Tahunan 

Kota yang diundang; 
termasuk badan 
perencanaan 
pembangunan kota dan 
dinas pekerjaan umum. 

Kementerian 
Dalam Negeri 

• Membantu Bappenas dalam 
mengkoordinir 
musyawarah/rapat koordinasi 
dengan pemerintah kota 

• Musyawarah tahunan 
mengenai ketangguhan 
banjir perkotaan 

• Buletin Tengah Tahunan 

Bangda 

Kementerian 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 
Rakyat 

• Membantu Bappenas untuk 
memberikan wawasan teknis 
dan pembelajaran yang dapat 
dibagikan selama pertukaran 
pengetahuan atau forum 
koordinasi 

• Musyawarah tahunan 
mengenai ketangguhan 
banjir perkotaan 

Direktorat Sistem dan 
Strategi (SISTRA) 
Pengelolaan. Sumber 
Daya Air dengan 
bantuan dari Direktorat 
Sungai dan Pantai 
(SUPAN) 
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Pemangku 
Kepentingan 

Peran Strategi Pelibatan Penanggung Jawab 

Kementerian 
Terkait Lainnya 

• Terlibat dalam forum 
koordinasi sesuai fungsi dan 
mandat masing-masing pihak 
berwenang yang diatur dalam 
Undang-Undang 

• Musyawarah tahunan 
mengenai ketangguhan 
banjir perkotaan 

• Buletin Tengah Tahunan 

Unit-unit terkait 

Mitra 
pembangunan 

• Terlibat dan menggali potensi 
kerjasama untuk program 
nasional ini, baik dalam aspek 
teknis maupun aspek 
lingkungan hidup dan sosial 
dari ketangguhan banjir 
perkotaan.  

• Musyawarah tahunan 
mengenai ketangguhan 
banjir perkotaan 

• Pertemuan bilateral 

• Pertemuan multilateral 

Mitra pembangunan 
yang terkait 

 

F KOMUNIKASI (DENGAN) PEMANGKU KEPENTINGAN  

Berbagai metode komunikasi digunakan untuk: (i) memastikan komunikasi yang mudah, transparan, 
langsung, terbuka, dan interaktif dengan semua pemangku kepentingan dan ii) untuk mendapatkan 
umpan balik dalam tahap persiapan dan pelaksanaan proyek. Di tingkat kota, perlu dilakukan pertemuan 
terpisah dan menyusun dokumen tambahan, seperti ringkasan eksekutif dan laporan yang harus 
dipublikasikan di media publik (misalnya rapat, korespondensi resmi, dan situs web kantor pemerintah). 
Selanjutnya, perlu untuk menyediakan informasi dalam bentuk tercetak dan dapat diakses oleh 
masyarakat, yaitu poster atau informasi dua halaman mengenai hal-hal terkait lokasi atau gelar wicara 
(talk show) di radio. 

Komunikasi mengenai proyek akan mengikuti kaidah inklusif, partisipatif, dan transparan. Metodenya 
berbeda-beda sesuai dengan kelompok sasaran di tingkat kota, seperti, tetapi tidak terbatas pada: 

• Rapat koordinasi rutin dengan lembaga pemerintah terkait – melalui Tim Koordinasi Ketangguhan 

Banjir Perkotaan di tingkat pusat dan daerah serta pemerintah kabupaten/kota 

• Fasilitasi masyarakat (seperti lokakarya desain/charrettes mengenai intervensi ketangguhan banjir 

utama dan bentuk lain dari fasilitasi masyarakat partisipatif); 

• Penyebaran dan keterbukaan informasi publik (yaitu melalui media lokal, papan informasi, perwakilan 

desa dan/atau para pemimpin), brosur/leaflet proyek termasuk informasi mengenai aktivitas proyek 

dan mekanisme penanganan keluhan; 

• Wawancara dengan perwakilan masyarakat setempat, pengelola fasilitas, lembaga dan organisasi 

pemerintah terkait; 

• Konsultasi publik (tingkat kabupaten/kota, kecamatan/kota), lokakarya, dan/atau diskusi kelompok 

terarah (FGD); 

• Jika diperlukan, survei dan kuesioner (yaitu, penilaian kepuasan penerima manfaat); 

• Penggunaan saluran digital, seperti surat elektronik, media sosial, dan saluran lainnya yang relevan 

Strategi formal untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan proyek untuk menggalang 
dukungan mereka untuk tindakan yang diinginkan dan memformalkan dan merencanakan jalur 
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komunikasi yang digambarkan pada gambar di bawah ini. Hasil di tingkat kota dan regional akan 
dimasukkan ke tingkat daerah dan badan-badan ini pada gilirannya akan dimasukkan ke tingkat pusat. 
Baik komunikasi mendorong dan menarik (push and pull communication) dipertimbangkan. Komunikasi 
mendorong akan mencakup berbagi ringkasan proyek, pemutakhiran secara rutin, brosur, kisah 
keberhasilan melalui email dan pengiriman salinan cetak. Komunikasi menarik akan dilakukan melalui 
situs web proyek dan pengetahuan. Spesialis komunikasi/pelibatan pemangku kepentingan akan direkrut 
di tingkat pusat untuk memberikan dukungan teknis untuk pelaksanaan secara keseluruhan dan 
pengembangan lebih lanjut dari SEP ini, termasuk membantu pengembangan SEP untuk tingkat kota. 
Spesialis pelibatan akan memberi masukan kepada tim koordinasi di tingkat pusat tetapi bukan 
merupakan anggota tim koordinasi. Spesialis pelibatan akan membantu pemerintah kota merancang 
keterlibatan warga dengan pemangku kepentingan di tingkat kota dalam pengembangan rencana 
tindakan ketangguhan banjir perkotaan terpadu multi-tahun dan multi-sektor. Spesialis pelibatan di 
tingkat kota juga akan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan terlibat dengan penghuni tanah 
dengan hak penguasaan atas tanah yang dapat diakui dan yang tidak dapat diakui (milik pemerintah/milik 
negara).  

Spesialis pelibatan akan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan semua aspek yang terkait dengan 
komunikasi publik, yang juga mencakup pemantauan media, pelibatan pemangku kepentingan, 
pemantauan sistem untuk FGRM, pembangunan kapasitas untuk SEF dan strategi komunikasi untuk 
Komponen 1 dan 2 di tingkat pusat.  

Materi informasi publik untuk memungkinkan akses yang lebih luas ke informasi proyek serta kemajuan 
akan dikembangkan selama pelaksanaan proyek. Ini termasuk jenis dan bentuk penyebaran informasi, 
serta waktu yang akan ditetapkan selama pelaksanaan proyek berdasarkan penilaian akses masyarakat 
terhadap informasi dan hambatan tersebut. Preferensi komunikasi dan konsultasi pemangku 
kepentingan, khususnya masyarakat sasaran juga akan dinilai secara hati-hati untuk mendorong peran 
serta dan inklusi sosial yang lebih besar. 

G RENCANA KONSULTASI PUBLIK 

Konsultasi publik berfungsi sebagai salah satu platform pelibatan pemangku kepentingan untuk proyek ini 
dan pada umumnya dilakukan untuk kegiatan di mana perlu mendapatkan pandangan para pemangku 
kepentingan untuk meningkatkan desain dan pelaksanaan proyek. Konsultasi ini kemungkinan akan 
berlangsung secara paralel dengan kegiatan pelibatan lain yang didukung oleh proyek ini, antara lain 
fasilitasi masyarakat untuk perencanaan dan mobilisasi, komunikasi dan pemantauan pemangku 
kepentingan proyek sehari-hari, rapat koordinasi rutin, konsultasi ad-hoc, pelaksanaan FGRM, dll. Dengan 
demikian, hal-hal berikut ini adalah sketsa awal dari konsultasi utama yang diharapkan dilakukan selama 
persiapan dan pelaksanaan proyek. Rencana konsultasi terperinci, termasuk dengan warga/rumah tangga 
yang berpotensi terpindahkan secara fisik dan/atau ekonomi, akan disajikan dalam SEP di tingkat kota. 

Rencana konsultasi publik tersebut akan mengikuti kaidah inklusif, partisipatif, dan transparan, dan 
diuraikan di Tabel 3 di bawah ini.  
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Tabel 3. Rencana konsultasi publik 

Tahap Proyek Topik Konsultasi Metode Target Jangka Waktu PIC 

Sebelum 
Pinjaman 
Berlaku 
Secara Efektif 

Desain proyek dan 
kegiatan spesifik lokasi 
dan lokasi yang terperinci, 
termasuk uji tuntas tanah 
awal 

Lokakarya, 
musyawarah 
masyarakat, 
survei, dan/atau 
Diskusi Kelompok 
Terfokus (FGD) 

Calon Warga 
Terdampak 
Proyek (WTP)  

Sebelum 
pinjaman berlaku 
secara efektif 
atau selama 
penyusunan 
LARAP (tepat 
setelah pinjaman 
berlaku efektif) 

Tim Koordinasi 
Kota, di bawah 
pengawasan 
Kemen PUPR 
(Ditjen 
Sumber Daya 
Air) dan 
Kemendagri 

Desain proyek dan 
kegiatan spesifik lokasi 
dan lokasi yang terperinci  

Rapat koordinasi 
dan lokakarya. Jika 
diperlukan, harus 
ada lokakarya 
khusus yang 
membahas 
masalah. Misalnya, 
rapat koordinasi 
membahas 
pengadaan tanah 
dan pemukiman 
kembali (jenis 
informasi ini harus 
muncul di SEP 
tingkat kota) 

Semua lembaga 
terkait di tingkat 
kota 

Sebelum 
pinjaman berlaku 
secara efektif 
atau selama 
penyusunan 
LARAP (tepat 
setelah pinjaman 
berlaku efektif) 

Tim Koordinasi 
Kota dengan 
BWS, di bawah 
pengawasan 
Kemen PUPR 
(Ditjen 
Sumber Daya 
Air) dan 
Kemendagri 

Kerangka Kerja 
Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dan Sosial, 
termasuk FGRM 

Lokakarya dan 
Diskusi Kelompok 
Terfokus (FGD) 

Semua lembaga 
terkait di tingkat 
kota dan di 
tingkat pusat 

 

Sebelum 
pinjaman berlaku 
secara efektif 

CPMU (yaitu 
Kemen 
PUPR/Ditjen 
Sumber Daya 
Air dan 
Kemendagri) 
dan tim 
koordinasi 
kota 

Desain keseluruhan untuk 
investasi ketangguhan 
banjir tahun jamak 

Musyawarah 
warga, pertemuan 
masyarakat yang 
berukuran lebih 
kecil atau FGD 
dengan kelompok 
sasaran tertentu, 
seperti: 

Masyarakat di 
tingkat kota; dan 
kelompok-
kelompok 
sasaran seperti 
penyandang 
disabilitas, 
masyarakat yang 
tinggal di daerah 
pesisir, 
masyarakat yang 
tinggal di 
bantaran sungai, 
dll. 

Berkelanjutan 
sepanjang siklus 
proyek, dimulai 
dari saat 
pinjaman berlaku 
secara efektif 

BWS/BBWS 
dan tim 
koordinasi 
kota di setiap 
kota yang 
berperan serta 

Petunjuk/Pedoman teknis 
yaitu perencanaan tata 
ruang kota, pengelolaan 
keuangan dan pengadaan 
dll.  

Lokakarya Semua lembaga 
terkait di tingkat 
kota dan di 
tingkat pusat 

 

Sebelum 
pinjaman berlaku 
secara efektif 
atau selama 
tahun pertama 
pelaksanaan 
proyek 

CPMU 
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Tahap Proyek Topik Konsultasi Metode Target Jangka Waktu PIC 

Identifikasi tanah yang 
dibutuhkan untuk 
pelaksanaan proyek: 
ukuran, lokasi, dll 

Rapat koordinasi Semua lembaga 
terkait di tingkat 
kota 

Sebelum 
pinjaman berlaku 
secara efektif 
atau selama 
penyusunan 
LARAP (tepat 
setelah pinjaman 
berlaku efektif) 

Tim koordinasi 
kota di bawah 
pengawasan 
CPMU dan 
Kementerian 
Agraria dan 
Tata Ruang 
 

Konsultasi proyek secara 
umum 

Konsultasi publik 
(ini dapat 
dilakukan dalam 
beberapa sesi jika 
diperlukan) 

Pemangku 
kepentingan 
utama di tingkat 
pusat dan lokal  

Sebelum 
pinjaman berlaku 
secara efektif 

CPMU 

Pelaksanaan 
proyek 

Identifikasi tanah yang 
dibutuhkan untuk 
pelaksanaan proyek: 
ukuran, lokasi, dll 

Rapat koordinasi, 
investigasi 
lapangan/penilaian 
lapangan 

Semua lembaga 
terkait di tingkat 
kota 

Sebelum 
pinjaman berlaku 
secara efektif 
atau selama 
penyusunan 
LARAP (tepat 
setelah pinjaman 
berlaku efektif) 

Tm koordinasi 
kota di bawah 
pengawasan 
CPMU dan 
Kementerian 
Agraria dan 
Tata Ruang 
 

Uji tuntas tanah Lokakarya dan 
investigasi 
lapangan 

Dinas 
Pertanahan, 
lembaga 
pemerintah 
daerah, 
LSM/OMS, 
perwakilan 
masyarakat 

Sebelum 
pelaksanaan 
konstruksi 
(mengikuti 
proposal di lokasi 
seperti di LARAP) 

PIU dengan 
pendampingan 
dari fasilitator 
masyarakat (di 
bawah proyek 
ini) 

Persiapan untuk 
pengembangan LARAP 

Pertemuan 
masyarakat yang 
lebih kecil dengan 
WTP di tingkat 
masyarakat/kota; 
Musyawarah 
Masyarakat 

WTP Penyusunan Pra-
LARAP 

Tim koordinasi 
kota di bawah 
pengawasan 
BWS/BBWS 

Pengembangan LARAP Pertemuan 
masyarakat; 
pertemuan dengan 
kepala desa dan 
camat 
 

WTP; 
pemerintah desa 
dan kecamatan 

Penyusunan 
LARAP 

Tim koordinasi 
kota di bawah 
pengawasan 
BWS/BBWS 

Pengembangan / finalisasi 
LARAP 

Rapat koordinasi, 
pertemuan 
masyarakat 

Semua lembaga 
terkait di tingkat 
kota; WTP 
 

Tahap awal 
pelaksanaan 
proyek 

Tim koordinasi 
kota di bawah 
pengawasan 
PMU dan 
Kementerian 
Agraria dan 
Tata Ruang 

Pengembangan Rencana 
Pelibatan Pemangku 
Kepentingan (SEP) proyek 
untuk lokasi khusus 
proyek di tingkat 
kotamadya 

Lokakarya, FGD, 
pertemuan 
masyarakat 

Lembaga di 
tingkat kota 
Warga 
Terdampak 
Proyek (WTP) 

Tahap awal 
pelaksanaan 
proyek 

Tim koordinasi 
kota dengan 
bantuan dari 
fasilitator 
setempat 
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Tahap Proyek Topik Konsultasi Metode Target Jangka Waktu PIC 

Masyarakat tuan 
rumah, jika ada 
pemukiman 
kembali ke 
daerah baru 
Penduduk kota 
yang lebih luas 
BBWS 

Finalisasi rancangan ESMP 
dan LARAP 

Pertemuan 
masyarakat; rapat 
koordinasi dengan 
lembaga terkait di 
tingkat kota (yang 
terkait dengan 
rencana mitigasi 
dampak) 

WTP; lembaga 
multisektor di 
tingkat kota 

Selama finalisasi 
LARAP / ESMP  

Tim koordinasi 
kota dengan 
bantuan dari 
BWS/BBWS 

Pemutakhiran status 
proyek 

Rapat koordinasi, 
lokakarya, FGD, 
dan konsultasi 
publik 

Mitra 
pemerintah 
pusat, lembaga 
pemerintah 
daerah, 
perwakilan 
masyarakat, 
LSM/OMS 
 

Berkala (selama 
pelaksanaan 
proyek) 

CPMU untuk 
pemutakhiran 
di tingkat 
pusat 
Tim Koordinasi 
Kota dan BWS 
untuk 
pemutakhiran 
status proyek 
di tingkat kota 

Penyelesaian 
proyek/sub-
proyek 

Penyelesaian proyek, 
pemantauan dan evaluasi 

Lokakarya dan FGD Mitra 
pemerintah 
pusat, lembaga 
pemerintah 
daerah, 
perwakilan 
masyarakat, 
LSM/OMS 

Inspeksi berkala CPMU 

H PENGATURAN KELEMBAGAAN DAN RENCANA PEMBIAYAAN 

Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan SEF ini melalui Unit Pengelola 
Proyek Pusat (Central Project Management Unit, CPMU), yang akan dibentuk untuk melakukan 
pengelolaan proyek dan koordinasi proyek sehari-hari. Masing-masing badan pelaksana, yaitu Unit 
Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit, PIU), BWS/BBWS untuk Komponen 1 dan Komponen 2., 
dan Unit Pelaksana Proyek Nasional (National Project Implementation Unit, NPIU) yang terdiri dari 
Direktorat Bina Teknik dan Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA Kemen PUPR, 
Kemendagri, dan Bappenas, akan bertanggung jawab atas kegiatan pelaksanaan sehari-hari, juga 
Direktorat Sungai dan Pantai, Ditjen SDA Kemen PUPR yang menjadi Unit Pelaksana Proyek Pusat (Central 
Project Implementation Unit, CPIU) yang mengawasi PIU. Pemerintah kota, melalui tim koordinasi Kota, 
akan bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana pelibatan pemangku kepentingan tingkat kota, 
dengan bantuan dari BWS/BBWS dan spesialis pelibatan (yang akan direkrut oleh Proyek dan melapor 
langsung ke BWS/BBWS). 
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Komponen 3 NUFReP akan menyediakan pembiayaan untuk SEF secara keseluruhan sementara beberapa 
pengeluaran anggaran khusus, seperti untuk fasilitator masyarakat dan lokakarya teknis, akan dibiayai 
sebagai bagian dari kegiatan proyek di bawah komponen lain (misalnya, Komponen 1 mengenai 
perencanaan investasi tahun jamak). Biaya lebih lanjut untuk SEF akan diberikan bersama dengan biaya 
proyek secara keseluruhan.  
  
Penilaian awal dari kebutuhan pembiayaan sedang dilakukan, dengan elemen utama yang tercantum di 
Tabel 4. 

Tabel 4. Kebutuhan pembiayaan 

 

I KETERBUKAAN INFORMASI 

 
Dokumen dan informasi mengenai pemutakhiran kegiatan proyek dan hasil konsultasi dengan para 
pemangku kepentingan akan dipublikasikan oleh CPMU, CPIU, dan/atau PIU melalui beberapa platform 
sebagai berikut: 

 
a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, situs web Ditjen Sumber Daya Air 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: https://www.sda.pu.go.id 
b. Kantor Proyek, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta 

Selatan 12110. T: (021) 7228497; informasi@pu.go.id. 
c. Portal Balai/Balai Besar Wilayah Sungai (BWS/BBWS): 

a. BWS Sumatera 2 (Medan): http://portalbwssumatera2.net/  

b. BWS Kalimantan 3 (Banjarmasin): http://sda.pu.go.id/balai/bwskalimantan3/ 

Pengeluaran Sumber Pendanaan 

Rekrutmen spesialis lingkungan hidup dan sosial, antara 
lain spesialis pelibatan masyarakat untuk setiap kota 
yang berperan serta (di lima kota). 

Komponen 3 mengenai 
dukungan pelaksanaan proyek 

Konsultasi publik di tingkat pusat Komponen 3 mengenai 
dukungan pelaksanaan proyek 

Konsultasi publik di tingkat kota Komponen 2 dimasukkan ke 
dalam rencana subproyek dan  
Komponen 3 mengenai 
dukungan pelaksanaan proyek 

Fasilitator masyarakat untuk penyusunan LARAP Komponen 2 dimasukkan ke 
dalam rencana subproyek 

Pembangunan kapasitas dalam pelibatan masyarakat 
untukpara  fasilitator dan pemerintah daerah 

Komponen 3 mengenai 
dukungan pelaksanaan proyek 

Pelibatan pemangku kepentingan dan materi serta 
kampanye kesadaran masyarakat 

Komponen 2 dimasukkan ke 
dalam rencana subproyek 

Operasionalisasi FGRM Komponen 3 mengenai 
dukungan pelaksanaan proyek 

Rekrutmen Spesialis Gender untuk Eksploitasi dan 
Kekerasan Seksual / Kekerasan Terhadap Anak (Sexual 
Exploitation and Abuse, SEA / Violence Against Children, 
VAC); Langkah tindakan mitigasi di tingkat kota dan 
mekanisme tanggapan/rujukan 

Komponen 3 mengenai 
dukungan pelaksanaan proyek 

https://www.sda.pu.go.id/
mailto:informasi@pu.go.id
http://portalbwssumatera2.net/
http://sda.pu.go.id/balai/bwskalimantan3/
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c. BWS Kalimantan 4 (IKN): https://sda.pu.go.id/balai/bwskalimantan4/  

d. BBWS Pemali-Juana (Semarang): https://sda.pu.go.id/balai/bbwspemalijuana/  

e. BWS Nusa Tenggara 1 (Bima): https://sda.pu.go.id/bwsnt1/ 

f. BWS Sulawesi 1 (Manado): https://bwssul1-manado.net/ 

g. BWS Sulawesi 2 (Gorontalo): https://sda.pu.go.id/balai/bwssulawesi2/ 

d. Salinan dalam bentuk cetak disediakan di kantor kecamatan dan kantor dinas pekerjaan umum.  

e. Melalui fasilitator dan konsultan setempat yang akan langsung direkrut untuk mendukung 

pelaksanaan proyek. Rinciannya akan ditetapkan selama pelaksanaan proyek 

J MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN DAN KELUHAN (FEEDBACK AND 
GRIEVANCE REDRESS MECHANISM , FGRM) 

Proyek ini akan membentuk Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan (Feedback and Grievance 
Redress Mechanism, FGRM) untuk memproses umpan balik dan pengaduan/keluhan untuk kegiatan 
proyek di bawah Komponen 1, Komponen 2, dan Komponen 3. 
 
Tujuan FGRM adalah untuk: (i) memperkuat akuntabilitas kepada penerima manfaat proyek, dan (ii) 
menyediakan mekanisme formal bagi para pemangku kepentingan proyek untuk memberikan umpan 
balik dan/atau menyampaikan keluhan terkait kegiatan proyek. FGRM harus menjadi mekanisme yang 
dapat diakses dan dapat diandalkan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah proyek, dengan 
garis koordinasi dan tanggung jawab yang jelas (dengan waktu pemrosesan yang transparan) sehingga 
masalah dapat diselesaikan dengan cepat. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, PIU akan 
diminta untuk mengembangkan Prosedur Operasi Standar (SOP) dari FGRM, yang mencakup informasi 
mengenai saluran apa yang tersedia untuk menerima dan menyampaikan informasi mengenai proyek, 
unit/PIC mana yang bertanggung jawab, kerangka waktu pemrosesan pengaduan, prosedur eskalasi 
pengaduan, dan mekanisme pelaporan. Oleh karena itu, akan ada unit/staf yang ditugasi untuk 
mengoordinasikan dan mengoperasikan FGRM proyek di tingkat pusat dan kota. Pembiayaan FGRM dapat 
berasal dari alokasi anggaran Komponen 4. Kegiatan pembangunan kapasitas akan dilakukan agar FGRM 
NUFReP berjalan dengan baik. 

 
Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, operasionalisasi FGRM dapat mengurangi risiko 
apabila proyek ini secara tidak sengaja berdampak bagi warga/penerima manfaat dan berfungsi sebagai 
mekanisme umpan balik dan pembelajaran penting yang dapat membantu meningkatkan dampak positif 
proyek. Mekanisme ini tidak hanya untuk menerima dan mencatat pengaduan tetapi juga menyelesaikan 
dan mengkomunikasikan kembali status penyelesaian kepada pelapor untuk memastikan adanya 
transparansi dan akuntabilitas.  
 
Meskipun umpan balik harus ditangani pada tingkatan yang paling mendekati tingkat penanganan 
pengaduan, semua pengaduan harus dicatat dan mengikuti prosedur dasar seperti yang dipersyaratkan 
di SEP. Oleh karena itu FGRM mewakili proses menerima, mengevaluasi, dan menangani keluhan dari 
masyarakat sasaran, serta para pemangku kepentingan yang lebih luas yang mungkin terkena dampak 
atau berkepentingan dengan proyek ini. 
 
Rancangan FGRM ini akan dibangun di atas sistem penanganan pengaduan yang ada yang telah diadopsi 
di bawah Proyek NSUP. Langkah-langkah peningkatan, seperti FGRM khusus untuk pekerja proyek akan 

https://sda.pu.go.id/balai/bwskalimantan4/
https://sda.pu.go.id/balai/bbwspemalijuana/
https://sda.pu.go.id/bwsnt1/
https://bwssul1-manado.net/
https://sda.pu.go.id/balai/bwssulawesi2/
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dikembangkan dan disajikan secara terpisah dalam Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja, yang akan 
menjadi bagian dari Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMF) proyek. Desain 
FGRM dapat ditemukan di Lampiran 2 dan 3. 

K PEMANTAUAN DAN PELAPORAN 

Laporan kemajuan tengah tahunan dan tahunan dari kegiatan proyek akan tersedia di kantor CPMU dan 
dipublikasikan di situs web Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat: https://www.sda.pu.go.id. 
 
SEF mengenai pemantauan, yang akan membangun keseluruhan pengaturan Pemantauan dan Evaluasi 
(Monitoring and Evaluation, M&E) proyek, akan berfokus pada kualitas pelaksanaan secara keseluruhan 
dari pelibatan pemangku kepentingan. Indikator berikut ini untuk menilai kualitas pelaksanaan SEF akan 
diselesaikan dan disepakati oleh masing-masing badan pelaksana (Tabel 5). Petunjuk Operasional Proyek 
(Project Operational Manual, POM) akan mencerminkan indikator-indikator tersebut sebagai bagian dari 
indikator M&E proyek secara keseluruhan. 
 
Tim M&E independen dapat dikerahkan untuk membantu pemantauan SEF secara keseluruhan, terutama 
untuk menilai pelaksanaan pelibatan pemangku kepentingan di bawah Komponen 1 dan 2.  

Tabel 5. Rencana pemantauan dan evaluasi 

Elemen utama Jangka waktu Metode Penanggung Jawab 

Akses pemangku 
kepentingan ke 
informasi dan 
konsultasi proyek 

Berkala (selama persiapan 
proyek dan dipelihara 
selama pelaksanaan proyek) 
 

Wawancara, observasi, 
survei 

Kementerian PUPR 
(CPMU) dengan 
dukungan dari tim M&E 
independen 

Kesadaran penerima 
manfaat proyek 
mengenai kegiatan 
proyek, hak dan 
tanggung jawab mereka 

Berkala (selama pelaksanaan 
proyek)  

Wawancara, observasi, 
survei 

Kementerian PUPR 
(CPMU) dengan 
dukungan dari tim M&E 
independen 

Penerimaan terhadap 
dan kesesuaian dari 
pendekatan konsultasi 
dan pelibatan  

Berkala (selama pelaksanaan 
proyek)  

Wawancara, observasi, 
survei, dan kartu skor 
yang terkait 

Kementerian PUPR 
(CPMU) dengan 
dukungan dari tim M&E 
independen 

Keterlibatan fasilitator 
masyarakat dengan 
penerima manfaat 
sasaran 

Berkala (selama pelaksanaan 
proyek)  

Wawancara, observasi, 
survei, dan kartu skor 
yang terkait 

Kementerian PUPR 
(CPMU) dengan 
dukungan dari tim M&E 
independen 

Kesadaran publik 
tentang saluran FGRM 
dan keandalannya  

Berkala (selama pelaksanaan 
proyek)  

Pemeriksaan di tempat, 
wawancara, observasi 

Kementerian PUPR 
(CPMU) dengan 
dukungan dari spesialis 
komunikasi 

Aksesibilitas dan 
keterbacaan materi 
penyebaran informasi 
publik 

Berkala (selama pelaksanaan 
proyek)  

Pemeriksaan di tempat, 
wawancara, observasi 

Kementerian PUPR 
(CPMU) dengan 
dukungan dari spesialis 
komunikasi 

https://www.sda.pu.go.id/
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Elemen utama Jangka waktu Metode Penanggung Jawab 

Nada yang terbaca di 
media sosial dan 
persepsi publik yang 
lebih luas (termasuk 
LSM/OMS) 

Berkala (selama pelaksanaan 
proyek)  

Pemantauan media 
sosial, wawancara, 
observasi 

Kementerian PUPR 
(CPMU) dengan 
dukungan dari spesialis 
komunikasi 

Tingkat keluhan dan 
pengaduan (yang 
dilaporkan dan yang 
tidak dilaporkan)  

Berkala (selama pelaksanaan 
proyek)  

Kajian pustaka, 
wawancara, survei 

Kementerian PUPR 
(CPMU) dengan 
dukungan dari tim M&E 
independen 

L PANDUAN PELAKSANAAN DI TINGKAT KOTA  

Pemerintah kota yang terlibat dalam Proyek ini harus mengembangkan rencana pelibatan pemangku 
kepentingan tingkat kota selama berlangsungnya siklus proyek. Kaidah pelibatan harus mengacu pada D 
Kaidah Utama, antara lain mendorong terlaksananya pelibatan yang partisipatif, demokratis, sensitif, dan 
transparan. Diskriminasi positif, mengambil langkah lebih jauh untuk melibatkan anggota masyarakat 
yang paling rentan, seperti perempuan, orang tua, dan masyarakat adat, didorong untuk memastikan 
suara dan keprihatinan mereka didengar dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan proyek.  

Setiap pemerintah kota harus memiliki identifikasi pemangku kepentingan sebagai bagian dari rencana 
pelibatan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan khusus lokasi/kegiatan dipersyaratkan dalam 
SEP di tingkat kota. Di bawah ini adalah kerangka kerja setiap pemerintah kota dalam mengembangkan 
rencana pelibatan pemangku kepentingan di tingkat kota. 

A. Identifikasi Pemangku Kepentingan 

Pada bagian ini, harus mencakup informasi mengenai: 

o Siapa pemangku kepentingan utama untuk setiap kegiatan/lokasi? (dengan 

mempertimbangkan pemangku kepentingan berikut, seperti Lembaga-lembaga pemerintah 

lainnya, masyarakat, LSM/OMS, mitra pembangunan di tingkat kota, dan 

universitas/akademisi) 

o Kelompok-kelompok rentan mana saja dalam pemangku kepentingan yang teridentifikasi? 

o Kelompok-kelompok potensial mana yang terpindahkan secara fisik dan/atau ekonomi? 

Apakah mereka memiliki hak penguasaan atas tanah yang dapat diakui atau tidak? 

o Apakah mereka memiliki domisili lokal/status kependudukan lokal? 

o Apa peran masing-masing pemangku kepentingan di dalam proyek?  

Untuk mengembangkan analisis pemangku kepentingan, yang akan menjadi bagian dari identifikasi 
pemangku kepentingan, tim tugas di tingkat kota harus memasukkan informasi berikut ini: 

o Seperti apa kepentingan sub-stakeholder/kelompok terhadap proyek? (yaitu, 

kepentingan/minat yang tinggi, sedang atau rendah?), termasuk warga yang terpindahkan 

secara fisik, dengan dan tanpa hak penguasaan atas tanah yang diakui  

o Bagaimana tingkat pengaruhnya terhadap keberhasilan pelaksanaan proyek? (yaitu, 

pengaruh yang tinggi, sedang atau rendah) 
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o Bagaimana subproyek yang diusulkan dapat berdampak pada kehidupan/mata pencaharian 

mereka? Dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi sikap mereka terhadap 

subproyek yang diusulkan? 

o Bagaimana sikap mereka sebelum terlibat? (yaitu, menolak proyek, netral atau mendukung 

proyek?) 

o Melacak sikap, terutama bagi mereka yang sangat menolak proyek: apakah setelah beberapa 

upaya pelibatan dilakukan kelompok ini berubah menjadi netral atau bahkan mendukung? 

Jika tidak, apa rencananya? (menaikkan masalah ini ke CPMU di tingkat pusat?) 

Sebagai contoh analisis pemangku kepentingan, tim tugas di tingkat kota dapat merujuk ke Lampiran 3 – 
Percontohan NUFReP di Tingkat Kota: Identifikasi dan Analisis Pemangku Kepentingan. 

 

B. Rencana Pelibatan 

Pada bagian ini, harus memasukkan informasi mengenai:  

o Pada siklus yang mana pelibatan akan dilakukan? (yaitu, persiapan, pelaksanaan/ konstruksi, 

pasca konstruksi) 

o Kegiatan pelibatan apa yang dirancang untuk setiap kelompok pemangku kepentingan? 

o Apakah akan ada pendekatan/rencana pelibatan yang berbeda untuk kelompok 

tertentu/rentan? Hal ini penting untuk menyesuaikan pendekatan untuk melibatkan rumah 

tangga/perorangan yang berpotensi untuk terpindahkan secara fisik dan/atau ekonomi, baik 

dengan maupun tanpa hak kepemilikan atas tanah yang diakui. 

(jika ada rencana untuk melibatkan masyarakat adat, silakan merujuk ke Kerangka Kerja 
Rencana Masyarakat Adat di ESMF, dan setiap kali pelibatan dilakukan, termasuk terhadap 
perempuan dan kaum muda, silakan merujuk ke Rencana Mitigasi dan Tanggapan untuk 
kejadian SEA/VAC di ESMF) 

o Apakah akan ada perekrutan fasilitator atau penerjemah atau spesialis sosial/gender 

setempat untuk pelaksanaan? (jika ada rekrutmen tenaga kerja, silakan merujuk ke Prosedur 

Pengelolaan Tenaga Kerja di ESMF) 

Sebagai contoh rencana pelibatan, silakan lihat Rencana Komunikasi dan Konsultasi Publik Pemangku 
Kepentingan 

 

C. Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan (Feedback and Grievance Redress Mechanism, 
FGRM) 

Pada bagian ini, harus mencakup informasi mengenai:  

o Bagaimana mekanisme pemangku kepentingan untuk menyampaikan keprihatinan dan 

umpan balik mereka? Saluran apa saja yang tersedia? 

o Bagaimana mekanisme untuk menampung keluhan dari rumah tangga/perorangan yang 

berpotensi untuk terpindahkan secara fisik dan/atau ekonomi, baik dengan maupun tanpa 

hak kepemilikan atas tanah yang diakui. 

o Bagaimana proses internal/lintas lembaga untuk menindaklanjuti pengaduan? 
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o Apakah ada Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk FGRM? Siapa yang bertanggung 

jawab/ PIC untuk FGRM? 

o Jika keluhan tidak dapat ditangani di tingkat kota, apakah akan dinaikkan ke PIU (Kementerian 

Pekerjaan Umum)? 

o Bagaimana dokumentasi dan rencana pelaporannya? 

Untuk FGRM secara umum, silakan merujuk Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan di 
ESMF. 

Sebagai contoh rencana GRM, silakan merujuk ke LAMPIRAN 2 – Desain Mekanisme Penanganan 
Keluhan dan LAMPIRAN 3 - FORMULIR CATATAN PENGADUAN / PERTANYAAN. 

D. Publikasi dan Keterbukaan Informasi 

Mengikuti peraturan Pemerintah Indonesia tentang Keterbukaan Informasi mengenai proyek dan 
kegiatan pembangunan, tim tugas tingkat kota harus mengembangkan rencana keterbukaan 
informasi mengenai rencana Proyek dan hasil konsultasi. Ini termasuk pertanyaan seputar:  

o apa yang harus disampaikan dan kapan? 

o Apakah data/dokumen perlu diterjemahkan atau diubah menjadi bentuk yang “ramah publik”? 

Yaitu, infografis, ringkasan singkat, video pendek atau program/pengumuman radio pendek, dll 

o Di mana/ melalui sarana apa? 

o Siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi disampaikan dengan benar 

dan tepat waktu? 

o Bagaimana mekanisme pemantauan dan pelaporannya?  

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke PUBLIKASI (KETERBUKAAN INFORMASI) dan 
Keterbukaan informasi dan FGRM di ESMF. 

 

E. Rencana Pembiayaan 

Rencana pelibatan pemangku kepentingan tingkat kota harus mengembangkan rencana pembiayaan 
untuk mendanai kegiatan pelibatan. Contoh dapat dilihat pada RENCANA PEMBIAYAAN.  

 

F. Pemantauan dan Pelaporan 

Rencana pelibatan pemangku kepentingan tingkat kota harus mengembangkan rencana pemantauan 
dan pelaporan, termasuk proses internal dan jadwal waktu untuk menyerahkannya kepada PIU. 
Sangatlah penting untuk memantau pelaksanaan dan kualitas kegiatan pelibatan dengan rumah 
tangga/perorangan yang dipindahkan secara fisik. Rencana Pemantauan dan Pelaporan dapat dilihat 
di PEMANTAUAN DAN PELAPORAN.   
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LAMPIRAN 1 – PELIBATAN SEBELUMNYA 

Di bawah ini adalah dokumentasi pelibatan sebelumnya sesuai dengan catatan pengingat (Aide 
Memoire) yang disusun oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Bank Dunia; dan dokumentasi 
pertemuan dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. 

Tabel 1. Dokumen Pelibatan Sebelumnya oleh Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR 

Tanggal Butir pembahasan utama Pemangku kepentingan 

21-27 Agustus 2017 
 

• Pembahasan awal mengenai 
ketangguhanperkotaan dan pengelolaan 
risiko banjir sebagai bagian dari Pengelolaan 
Risiko Bencana 

 

1) Direktur Perumahan dan 
Permukiman, Deputi bidang 
Koordinasi Pengembangan Wilayah 
dan Tata Ruang dan Direktur Sarana 
dan Prasarana, BAPENNAS 
2) Direktur Sumber Daya Air dan 
Irigasi, Ditjen Sumber Daya Air, 
Direktur Operasi dan Pemeliharaan, 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 
3) Deputi bidang Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan, BNPB 
4) Ditjen Pendidikan Dasar dan 
Menengah, Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan 
5) Kementerian Dalam Negeri, 
6) Kedutaan Besar Jepang dan JICA 
(khusus untuk program sekolah yang 
lebih aman) 
7) Bank Dunia 

16 –20 April 2018  
 

• Membahas peluang investasi di tingkat kota 

• Membahas tindakan, sistem, dan tantangan 
saat ini dalam situasi ketangguhan banjir 
tingkat kota di Mataram, Bima dan Jakarta 

 
 

1) BAPPENAS 
2) Kemen PUPR dan Balai Wilayah 
Sungai (BWS) 
3) BNPB setempat 
4) BMKG daerah 
5) Bank Dunia 

Juni – Juli 2018 
 

• Mengumpulkan informasi dan umpan balik 
mengenai studi paduk (baseline) 

• Menyampaikan perkembangan terkini 
program bantuan teknis dan hasil kajian 
cepat tingkat pusat mengenai risiko banjir 
dan sistem drainase di Ambon, Manado, 
Pontianak, Padang dan Bima 

1) BAPPENAS 
2) Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (PUPR) 
3) Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) 
4) Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) 
5) Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang (ATR) 
6) Badan Meteorologi, Klimatologi, 
dan Geofisika (BMKG) 
 

20-24 Mei 2019  
 

• Menindaklanjuti pembahasan desain 
Ketangguhan Banjir Perkotaan secara lebih 
rinci, dan rencana untuk memasukkan 
ketangguhan banjir ke dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 

8-12 Juli 2019 
 

• Menetapkan kriteria seleksi yang 
menjadikan Pontianak, Bima, dan Manado 
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Tanggal Butir pembahasan utama Pemangku kepentingan 

sebagai kota percontohan proyek 
ketangguhan perkotaan terhadap banjir 

Januari 2020 • Memutakhirkan, memverifikasi, dan 
mengumpulkan umpan balik untuk 
diagnostik profil ketangguhan banjir 
perkotaan di Potianak, Bima dan Manado 

• Melakukan lokakarya dua hari dengan para 
pemangku kepentingan tingkat lokal di 
setiap kota 

Bappenas dan Kementerian PUPR 
Pemerintah Pontianak, Pemerintah 
Bima, Pemerintah Manado, 
Perwakilan dari LSM (Oxfam), 
kelompok kerja perempuan dan 
masyarakat desa/kampung 
Bank Dunia 

Desember 2020 
sampai Juni 2021 

• Pembahasan teknis awal dengan 
Pemerintah Kota Pontianak, Bima, dan 
Manado 

• Konsultasi tingkat kota: berbagi (sharing) 
dan konsultasi hasil kajian teknis yang 
dilakukan oleh KOTAKITA (Paket investasi 
yang layak untuk setiap kota)  

PUPR 
Kemendagri 
Pemerintah Kota Pontianak, 
Pemerintah Bima, Pemerintah 
Manado. 

September 2021 – 
Maret 2022 

• Keterlibatan dengan pemerintah daerah, 
seperti badan perencanaan pembangunan 
tingkat kota, badan perencanaan tata ruang, 

• Kunjungan lapangan ke dua kecamatan di 
dua kota, Semarang dan Banjarmasin 

• Wawancara tidak resmi dengan masyarakat 
setempat di Semarang dan Banjarmasin 

• Konsultasi publik tingkat kota: pengumpulan 
data dan informasi untuk prioritisasi 
aktivitas subproyek yang dilakukan oleh 
konsultan bantuan teknis Bank Dunia 

BWS/BBWS [Balai/Balai Besar 
Wilayah Sungai] 
Pemerintah kota Bima, Manado, 
Banjarmasin, Medan, dan Semarang 

20 Desember 2022 • Konsultasi teknis dengan pemerintah kota 
terkait penyusunan DED di Banjarmasin 
untuk subproyek yang diajukan 

BWS/BBWS dan pemerintah kota 

22 April 2022 • Konsultasi teknis awal dengan pemerintah 
kota terkait penyusunan DED di Semarang 
untuk subproyek yang diajukan 

BWS/BBWS, pemerintah kota, 
universitas, asosiasi berbasis profesi 

27 April 2022 Keterlibatan melalui lokakarya lingkungan dan 
sosial untuk membahas rancangan ESMF dan SEF 
dan ESS5 tentang pembebasan lahan, 
pembatasan penggunaan lahan dan pemukiman 
kembali tidak secara sukarela 

1. BAPPENAS 

2. PUPR (SUPAN AND SISTRA) 

3. BWS/BBWS 

4. Pemerintah Kota Bima 

5. Pemerintah Kota Manado 

6. Pemerintah Kota Medan 

7. Pemerintah Kota Banjarmasin 

8. Pemerintah Kota Semarang 

April – Mei 2022 • Keterlibatan dengan masyarakat setempat, 
dan calon WTP, di Semarang, Banjarmasin, 
dan Medan 

• Konsultasi teknis dengan pemerintah kota 
untuk penyusunan DED dan instrumen 
sosial-lingkungan di Bima, Manado, Medan, 
Banjarmasin, dan Semarang 

BWS/BBWS dan pemerintah kota 
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LAMPIRAN 2 – PROGRAM NASIONAL: IDENTIFIKASI DAN ANALISIS PEMANGKU 
KEPENTINGAN 

 
Tabel di bawah ini menjelaskan organisasi dan tanggung jawab utama dari setiap institusi pemerintah dan 
organisasi non-pemerintah untuk program nasional. 

Tabel 2. Lembaga utama dan tanggung jawab di bawah program nasional 

No Lembaga/organisasi Tanggung jawab di bawah NUFReP Motivasi terkait amanat 
konstitusi dan bidang keahlian 

1 Bappenas o Perencanaan dan penganggaran, 

pengembangan kebijakan 

berdasarkan informasi Ketangguhan 

Banjir Perkotaan (Urban Flood 

Resilience, UFR)  

o Menyetujui rencana tahunan dan 
proyek yang disusun oleh Pemda 

o Bertindak sebagai sekretaris 
anggota Komite Pengarah 

o Melakukan pemantauan dan 
evaluasi (M&E) independen 
terhadap kemajuan program 

Program Pengelolaan Sumber 
Daya Air Terpadu (prioritas 
dalam RPJMN 2020-2024), 
sekaligus memberikan masukan 
untuk rencana investasi yang 
terkait 

2 Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air- 
Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan 
Rakyat (Kemen PUPR) 

o Kembangkan model bahaya & risiko 
yang memanfaatkan data 
hidrometri yang dimutakhirkan 

o Mengembangkan desain ukuran 
struktural berdasarkan model 

o Bertindak sebagai lembaga titik 
sentral untuk pelaksanaan program 

o Memberikan panduan kepada 
badan pelaksana 

o Memantau kemajuan 
o Melakukan kajian terhadap dan 

menyetujui dokumen-dokumen 
teknis. 

 

3 Direktorat Sungai dan 
Pantai, Ditjen SDA 
(Kementerian PUPR) 

o Bertindak sebagai tim pelaksana 
o Bertanggung jawab atas 

pelaksanaan komponen 1 & 2 

 

4 Kementerian ATR Panduan untuk mengembangkan 
rencana tata ruang berbasis risiko 
banjir 
o Memberikan masukan teknis pada 

komponen 2.2. (menyusun 
perencanaan tata ruang berbasis 
risiko) 

o Melakukan kajian dan menyetujui 
rencana tata ruang berbasis risiko 

Rencana tata ruang untuk zona 
penyelidikan bencana adalah 
salah satu mandat dan tanggung 
jawab Kementerian ATR 

5 Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana 
(BNPB) 

Memberikan masukan mengenai 
pemodelan banjir, sistem peringatan 

Pengelolaan Risiko Bencana 
(Disaster Risk Management, 
DRM) adalah peran dan 
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No Lembaga/organisasi Tanggung jawab di bawah NUFReP Motivasi terkait amanat 
konstitusi dan bidang keahlian 

dini, dan memberikan masukan untuk 
pembangunan kapasitas 

tanggung jawab inti BNPB 
sebagaimana diamanatkan oleh 
Undang-Undang 
Penanggulangan Bencana 
Indonesia 

6 Badan Meteorologi, 
Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) 

Memberikan data hidro-meteorologi 
yang diperlukan kepada Pemda/Badan 
Pelaksana 

Peta jalan BMKG 2020-2024 
menyoroti perlunya BMKG 
memberikan pelayanan yang 
berkualitas 

7 Badan Informasi 
Geospasial (BIG) 

Menyediakan data geospasial untuk 
pemetaan risiko banjir 
Melakukan perencanaan dan 
pembangunan kapasitas 

Memfasilitasi pelaksanaan 
Kebijakan Satu Peta 

8 Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri)) 

o Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan 
Komponen 1.2 (penyusunan 
rencana investasi risiko banjir 

o Memfinalisasi anggaran tahunan, 
termasuk untuk langkah-langkah 
FRM yang diusulkan oleh Pemda 

Menjembatani dinas/Pemda 
(lembaga pemerintah tingkat 
kota) dengan kementerian-
kementerian lini terkait proyek 
ketangguhan banjir perkotaan 

9 Pemerintah daerah (Dinas) o Melakukan analisis risiko banjir 
o Menyusun strategi investasi risiko 

banjir 
o Menyusun daftar dokumen proposal 

investasi 
o Mengembangkan Studi Kelayakan 

dan Dokumen Rekayasa Terperinci 
untuk pelaksanaan proyek/proyek 
yang telah disetujui 

o Melaksanakan proyek 
o Laporkan kemajuan proyek 

 

10 Kemenkeu o Berkoordinasi dengan Kemendagri 
dan Pemda untuk finalisasi anggaran 
tahunan 

o Memberikan dukungan peraturan 
dan aturan administratif untuk 
penerbitan hibah ke tingkat lokal di 
bawah mekanisme Dana Tugas 
Pembantuan dan/atau Kewenangan 
Kantor Pusat 

Meningkatkan investasi pada 
proyek ketangguhan banjir 
perkotaan di Indonesia 

11 BAPPEDA o Perencanaan dan penganggaran 
Langkah tindakan ketangguhan 
banjir yang diusulkan 

o Berkoordinasi dengan SC dan 
memantau kemajuan proyek di 
tingkat kota 

Memastikan keselarasan antara 
program nasional dan rencana 
serta kebijakan pembangunan 
daerah 

12 BPBD o Memberikan masukan teknis 
mengenai analisis risiko banjir 

Pengelolaan Risiko Bencana, 
(Disaster Risk Management, 
DRM) adalah peran inti dan 
tanggung jawab BPBD 
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No Lembaga/organisasi Tanggung jawab di bawah NUFReP Motivasi terkait amanat 
konstitusi dan bidang keahlian 

o Memberikan masukan mengenai 
Langkah tindakan ketangguhan 
banjir struktural dan non-struktural 

sebagaimana diamanatkan oleh 
Undang-Undang 
Penanggulangan Bencana 
Indonesia 

13 Dinas Pekerjaan Umum o Penyediaan data teknis 
o Desain bersama (co-design) 

Intervensi struktural  

Di tingkat lokal, Dinas Tenaga 
Kerja adalah pihak berwenang 
utama untuk infrastruktur 
perlindungan/mitigasi banjir 

14 Lembaga Swadaya 
Masyarakat di tingkat 
nasional dalam 
penanggulangan banjir, 
kesiapsiagaan bencana, 
gerakan hijau perkotaan, 
dan bantuan bencana 

o Keterlibatan dalam forum dan 
pertemuan untuk memberikan 
masukan terhadap rancangan teknis 
program nasional 

Manajemen (masyarakat peduli 
sungai, gerakan sungai, dll); 
bantuan bencana (Palang Merah, 
Merci, Dompet Dhuafa, dll.), dan 
sebagainya akan tertarik untuk 
berpartisipasi dan memberikan 
masukan untuk desain program 
nasional. 

15 Media di level nasional o Memperluas dan meningkatkan 
paparan program dan pesannya 
kepada publik 

Media di tingkat nasional secara 
konsisten menunjukkan minat 
dalam menginformasikan kepada 
publik tentang bencana 
(peristiwa), kesiapsiagaan 
bencana (pengetahuan) dan 
peraturan/bantuan/program. 

16 Akademisi/perguruan 
tinggi 

o Keterlibatan dalam forum dan 
pertemuan untuk memberikan 
masukan terhadap rancangan teknis 
program nasional berdasarkan 
keahliannya (misalnya ahli gender 
diundang ke forum khusus gender, 
selain dari forum besar) 

Akademisi telah menunjukkan 
rekam jejak yang konsisten untuk 
berkontribusi dalam 
pengambilan keputusan dan 
pembuatan wacana dalam 
kesiapsiagaan bencana dan/atau 
ketahanan perkotaan dan/atau 
pengelolaan banjir. 
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LAMPIRAN 3 – UJI COBA NUFREP DI TINGKAT KOTA: IDENTIFIKASI DAN ANALISIS 
PEMANGKU KEPENTINGAN  

Bagian ini akan memberikan analisis tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan di antara para pemangku 
kepentingan utama di bawah Komponen 1 dan Komponen 2 dan Komponen 3, yaitu, pengelolaan program 
dan dukungan pelaksanaan, akan digabungkan ke dalam komponen lain setelah kegiatan utama.  

Dari perspektif pengelolaan risiko sosial, Gambar 1 di bawah ini menunjukkan pemangku kepentingan 
mana yang lebih rentan (di lingkaran tengah dan lingkaran merah) dan oleh karena itu memerlukan upaya 
ekstra untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok ini didengar dan diakomodasi sejauh mungkin. 
Proyek ini akan memobilisasi upaya melalui tim fasilitator untuk memastikan pelibatan awal dan inklusif 
dengan kelompok-kelompok ini.  

 

Gambar 1. Analisis pemangku kepentingan – upaya ekstra yang dilakukan untuk melibatkan WTP 

 
 

Pemerintah Pusat (Kementerian 
PUPR, Kemendagri, Badan 

Perencanaan Pembangunan 
Nasional) dan para pemangku 

kepentingan yang 
berkepentingan, termasuk mitra 

pembangunan dan media

pemerintah kota dan Balai/Balai 
Besar Wilayah Sungai 
(BWS/BBWS) terkait)

warga yang terkena dampak 
signifikan (yaitu rumah 

tangga/orang yang dipindahkan 
secara fisik dan/atau secara 

ekonomi)
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Kota/Kabupaten 
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Konsultan/pihak ketiga untuk 

pekerjaan studi kelayakan 
(FS) dan analisis 

Diagram 1: Identifikasi Pemangku Kepentingan  

Di bawah komponen 1, Gambar 2 menunjukkan bahwa kemungkinan besar terdapat minat yang kuat bagi 
pemerintah pusat dan kota untuk memastikan analisis banjir dan perencanaan investasi (final) menurut 
kota masing-masing yang tepat waktu agar dapat bergerak maju ke keputusan dan pelaksanaan investasi 
(Komponen 2). Sementara masyarakat yang terkena dampak adalah pemangku kepentingan di bawah 
Komponen 1, mereka akan relevan terutama di bawah Komponen 2. 

Lembaga-lembaga pemerintah kota akan menjadi pemangku kepentingan utama di bawah Komponen 1 
yang bertanggung jawab untuk memastikan adanya koordinasi dan pengawasan teknis dari analisis yang 
dilakukan di bawah Komponen 1.  

 

Gambar 2. Analisis Pengaruh dan Kepentingan Para Pemangku Kepentingan di bawah Komponen 1 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Di bawah komponen 2, Gambar 3 menunjukkan bahwa meskipun lembaga pemerintah pusat dan kota 
kemungkinan akan memiliki kepentingan yang tinggi dalam kegiatan proyek karena mandat khusus 
mereka dan menetapkan target untuk investasi ketangguhan (banjir) perkotaan di tingkat kota, tingkat 
pengaruh mereka kemungkinan akan berbeda. Lembaga pemerintah kota mungkin memiliki peran yang 
lebih kuat sebagai mitra pelaksana NUFReP dibandingkan dengan (lembaga) pemerintah pusat yang 
mungkin berfokus pada koordinasi dan pengawasan teknis di tingkat pusat. Masyarakat yang terkena 
dampak, terutama yang tinggal di bantaran sungai, kemungkinan besar memiliki kepentingan yang tinggi 

Lembaga Pemerintah Pusat, 
antara lain Balai/Balai Besar 

Wilayah Sungai 

.  

Warga yang 
berpotensi menjadi 
WTP 

 

Tim Koordinasi 
Kota 

Mitra pembangunan 

Media 
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karena adanya potensi perpindahan fisik dan/atau ekonomi. Jika relokasi terjadi dan masyarakat yang 
terkena dampak memilih untuk direlokasi (daripada diberi kompensasi dengan uang tunai), akan ada 
pemangku kepentingan tambahan, yaitu masyarakat tuan rumah. Masyarakat tuan rumah umumnya akan 
memiliki kepentingan yang tinggi, tetapi dengan tingkat pengaruh yang berbeda. Berbagai tingkat 
pengaruh masyarakat tuan rumah akan tergantung pada pengakuan hak penguasaan dan klaim atas tanah 
mereka serta kepentingan untuk menerima kelompok penduduk yang baru (yaitu, dapat dipengaruhi oleh 
faktor sosial budaya dan ekonomi). 

Kontraktor dan konsultan /tenaga ahli pihak ketiga perorangan kemungkinan besar akan sangat tertarik 
dengan kegiatan proyek di bawah Komponen 2 dengan pengaruh sedang hingga tinggi. Sementara itu, 
pihak berwenang lingkungan hidup, baik di tingkat pusat maupun kota akan memiliki pengaruh yang tinggi 
(yaitu melalui pemberian izin), dengan kepentingan yang sedang hingga tinggi terhadap kegiatan proyek 
di bawah Komponen 2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) akan 
berbeda dalam hal pengaruh dan kepentingannya tergantung pada kapasitas advokasi mereka, bidang 
keahlian, dan pengakuan publik. Oleh karena itu, penting bagi SEP tingkat kota untuk mengidentifikasi dan 
menganalisis di mana keberadaan LSM dan OMS di wilayah mereka. Hal ini akan berdampak pada strategi 
untuk (atau tidak) terlibat dalam pelaksanaan proyek. 

Diagram 3 menunjukkan perlunya tindakan ekstra dan/atau penjangkauan yang ditargetkan dan 
disesuaikan agar mereka yang mungkin terkena dampak tetapi memiliki pengaruh atau kemampuan yang 
lebih kecil untuk dapat berperan serta dan menyatakan suara mereka dalam pelaksanaan proyek secara 
keseluruhan. Di bawah Komponen 2, penjangkauan yang ditargetkan untuk memastikan inklusi 
masyarakat yang terkena dampak dalam konsultasi, terutama kelompok-kelompok rentan (yaitu, 
perempuan, masyarakat adat bila ada, penyandang disabilitas, lansia, dll.). 

Masyarakat yang rentan mungkin memiliki pengaruh yang paling kecil dalam keseluruhan perencanaan 
dan pelaksanaan proyek, dan oleh karena itu memerlukan pendekatan yang ditargetkan untuk 
mendorong peran serta dan suara mereka. Fasilitator masyarakat, yang berada di garda depan dalam 
pelibatan pemangku kepentingan secara keseluruhan dengan masyarakat yang terkena dampak, akan 
memiliki tingkat pengaruh yang berbeda-beda, tergantung pada posisi dan keterampilan mereka. Oleh 
karena itu, investasi dalam pembangunan kapasitas dapat difokuskan secara strategis pada para 
pemangku kepentingan ini.  
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Gambar 3. Analisis Pengaruh dan Kepentingan Pemangku Kepentingan di bawah Komponen 2 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Di bawah komponen 3, pemerintah pusat akan menjadi pemangku kepentingan utama untuk pengelolaan 
program dan dukungan pelaksanaan, serta pembangunan kapasitas untuk mitigasi iklim dan ketangguhan 
(banjir) perkotaan (sebagai bagian dari Program Nasional) dengan kepentingan dan pengaruh yang tinggi. 
Koordinasi dan bantuan teknis akan menjadi kegiatan utama di bawah komponen ini. Pemerintah kota 
kemungkinan besar sangat tertarik untuk mengakses dukungan pelaksanaan dan kegiatan pembangunan 
kapasitasnya, tetapi dengan pengaruh yang sedang atas kegiatan di bawah Komponen 3. Situasi yang 
sama berlaku untuk konsultan dan tenaga ahli pihak ketiga, dengan tingkat pengaruh yang lebih tinggi, 
terutama bagi mereka yang direkrut langsung oleh pemerintah pusat untuk mengawasi pelaksanaan 
proyek di tingkat pusat dan/atau kota. 
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Diagram 4: Analisis Pengaruh dan Kepentingan Pemangku Kepentingan pada 
Komponen 3 

 

Gambar 4. Analisis Pengaruh dan Kepentingan Pemangku Kepentingan di bawah Komponen 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisis lebih lanjut mengenai tingkat pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan disajikan di 
Tabel 6. Tabel tersebut menguraikan analisis pemangku kepentingan awal yang akan menjadi subyek 
penilaian lebih lanjut setelah keseluruhan kegiatan dan target proyek telah dikonfirmasi. 
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Tabel 6. Analisis Pemangku Kepentingan 

# Kategori Analisis 
Tingkat 
Pengaruh 

Tingkat 
Kepentingan 

Komponen 1: Analisis dan perencanaan risiko banjir 

A.1 Warga terdampak proyek (WTP)  

A.1.1 Masyarakat di masing-masing kota  NA NA 

B.1 Pemerintah Pusat  

 Badan Perencanaan 
PembangunanNasion
al (Bappenas) 

Bertanggung jawab untuk proses koordinasi dan perencanaan secara 
keseluruhan di tingkat pusat. 

Tinggi Tinggi 

 Kementerian PUPR Badan Pelaksana, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan investasi di tingkat 
kota secara keseluruhan; memimpin koordinasi di tingkat pusat dan 
memantapkan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. 

Tinggi Tinggi 

 Kementerian Dalam 
Negeri 

Badan pelaksana bersama, bersama dengan Kemen PUPR, bertanggung jawab 
atas pelaksanaan investasi di tingkat kota secara keseluruhan; dan memimpin 
koordinasi proyek, dan mengkonsolidasikan pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan. 

Tinggi Tinggi 

 Kementerian 
Keuangan  

Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: 
bertanggung jawab atas perencanaan fiskal, alokasi dan pengawasan anggaran 
kementerian dan transfer fiskal ke pemerintah daerah secara keseluruhan.  

Tinggi Tinggi 

 Kementerian Agraria 
dan Tata 
Ruang/Badan 
Pertanahan Nasional 
(ATR/BPN) 

Direktorat Jenderal Tata Ruang: bertanggung jawab atas proses perencanaan 
tata ruang, termasuk memimpin koordinasi dan pengawasan Revisi Rencana 
Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten (RTRW dan RDTR) 

Sedang hingga 
Tinggi 

Sedang hingga 
Tinggi 

 BNPB  Badan (yang bertanggung jawab terhadap) tanggap bencana dan kesiapsiagaan 
bencana / pengelolaan bencana 

Sedang Tinggi 

 BMKG Badan Klimatologi, Meteorologi dan Geofisika; penyedia informasi peringatan 
dini bencana (berkoordinasi dengan BNPB) 

Sedang Sedang hingga 
Tinggi 

B.2 Pemerintah Kota 

 Badan Perencanaan 
Pembangunan Kota 
(Bappeda) 

Bertanggung jawab untuk koordinasi dan pengawasan secara keseluruhan dari 
analisis dan studi banjir di tingkat kota 

Tinggi Tinggi 
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# Kategori Analisis 
Tingkat 
Pengaruh 

Tingkat 
Kepentingan 

 Kantor Walikota  Mendapat informasi mengenai dan mengesahkan rencana tahunan yang 
disampaikan kepada Bappeda 

Tinggi Tinggi 

 Dinas Pekerjaan 
Umum Kota  

Badan pelaksana untuk analisis risiko banjir dan perencanaan investasi di 
tingkat kota 

Tinggi Tinggi 

 Dinas Penataan 
Ruang dan 
Pertanahan 

Bertanggung jawab untuk menyediakan data mengenai perencanaan tata 
ruang, termasuk zonasi penggunaan tanah dan klaim kepemilikan tanah historis 

Tinggi Sedang hingga 
Tinggi 

 Tim koordinasi kota 
(akan dibentuk) 

Bertanggung jawab sebagai pelaksana dan koordinator untuk subproyek di 
tingkat kota 

Tinggi Tinggi 

 Pemerintah 
kecamatan dan desa 

Bertanggung jawab atas pelibatan masyarakat, pengumpulan data, pemilihan 
penerima manfaat secara keseluruhan (komp. 1) 

N/A Tinggi 

C. Kelompok-kelompok Berkepentingan 

C.1 Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) 
dan mitra 
pembangunan lainnya 

Kolaborasi dalam mengidentifikasi pendekatan/harapan potensial masyarakat 
sipil terkait rencana ketangguhan terhadap banjir. 

Rendah hingga 
Sedang 

Rendah hingga 
Sedang 

Komponen 2: Tindakan ketangguhan banjir perkotaan 

D.1 Warga Terdampak Proyek (WTP) 

Kelompok-
kelompok 
rentan 

WTP - berpotensi 
untuk direlokasi/ 
dipindahkan secara 
fisik 

Masyarakat yang tinggal di atau di sekitar bantaran sungai, dengan potenstinggi 
untuk dipindahkan akan menjadi salah satu pemangku kepentingan utama 
Komponen 2. 
Ada beberapa tingkat keengganan dan/atau penolakan dan oleh karena itu 
diperkirakan kurangnya dukungan dapat terjadi jika keputusan dibuat untuk 
memindahkan fasilitas sasaran ke daerah yang lebih aman. Berbagai faktor 
dapat termasuk ketersediaan tanah, akses pengguna akhir mereka ke fasilitas 
serta perubahan secara administratif. Pemerintah Kabupaten dan Provinsi 
mungkin perlu menyediakan dan mendapatkan tanah untuk relokasi fasilitas. 
Untuk itu, pembiayaan dan ketersediaan tanah perlu dipastikan sebagai bagian 
dari persiapan proyek. 
Melalui fasilitasi masyarakat, konsultasi dengan kelompok-kelompok ini akan 
disesuaikan untuk memastikan aksesibilitas dan peran serta. Akan diupayakan 
untuk mendapatkan pandangan mereka sehubungan dengan desain 

Sedang hingga 
Rendah 
(menjadi tinggi 
jika dibuat 
heboh oleh 
LSM/OMS dan 
media) 

Tinggi 
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# Kategori Analisis 
Tingkat 
Pengaruh 

Tingkat 
Kepentingan 

perumahan, rencana lokasi, relokasi serta proses pemulihan mata pencaharian 
jangka panjang. 

Kelompok-
kelompok 
rentan 

WTP –para penghuni 
tanah yang hak 
penguasaan atas 
tanah mereka diakui 
(tetapi tidak 
terdaftar) atau tidak 
diakui 

Di lingkungan WTP, ada warga yang tidak memiliki hak penguasaan atas tanah 
yang dapat diakui (atau dapat diakui tetapi tidak terdaftar) 

Rendah 
 

Tinggi 

Kelompok-
kelompok 
rentan 

Kelompok rentan 
lainnya dalam lingkup 
WTP 

Kelompok rentan dapat terdiri dari:: 
a. Rumah tangga yang kepala rumah tangganya perempuan; 
b. Anak-anak 
c. Penyandang disabilitas 
d. Etnis minoritas dan masyarakat adat (akan dibahas kemudian); 
Melalui fasilitasi masyarakat, konsultasi dengan kelompok-kelompok tersebut 
akan disesuaikan untuk memastikan aksesibilitas dan peran serta mereka. 
Pandangan mereka akan dicari berkaitan dengan desain fasilitas, rencana 
konstruksi, serta aksesibilitas fasilitas yang dibiayai di bawah proyek ini. 

Rendah 
 

Tinggi 

D.2 Kelompok lain: Masyarakat setempat 

 Masyarakat tuan 
rumah, jika ada 
relokasi yang dapat 
dihindari 

Jika relokasi terjadi dan masyarakat yang terkena dampak di bantaran sungai 
lebih memilih untuk dipindahkan ke tempat baru (daripada menerima 
kompensasi uang), maka akan ada tambahan WTP: masyarakat tuan rumah. 
Tingkat risiko dan dampak pada masyarakat tuan rumah di mana fasilitas akan 
dibangun kembali atau direlokasi akan ditetapkan selama pelaksanaan proyek. 
Pada prinsipnya, keterlibatan dengan masyarakat tersebut dan mendapatkan 
persetujuan mereka akan diintegrasikan sebagai bagian dari pengaturan 
pelaksanaan secara keseluruhan di bawah Komponen 2.  

Rendah hingga 
Sedang 

 

Tinggi 

 Masyarakat umum 
yang berdomisili di 
masing-masing kota 

Dimensi risiko berikut ini telah dipertimbangkan, yang meliputi: 
a. Risiko Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat: paparan risiko terkait 

pekerjaan konstruksi, seperti risiko cedera, kekerasan berbasis gender 
(gender-based violence, GBV); 

b. Gangguan terhadap kegiatan akibat kebisingan, debu, operasi kendaraan 
berat di dalam dan/atau di dekat fasilitas; 

c. Aksesibilitas fasilitas apabila fasilitas tersebut harus direlokasi; 

Rendah Tinggi 
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# Kategori Analisis 
Tingkat 
Pengaruh 

Tingkat 
Kepentingan 

Kelompok pemangku kepentingan tersebut harus dilibatkan untuk memastikan 
bahwa risiko dipahami dengan baik serta Langkah tindakan mitigasi telah 
tersedia. Konsultasi dengan kelompok-kelompok tersebut juga perlu dilakukan 
untuk memahami preferensi dan kekhawatiran mereka.  

D.2 Pemerintah pusat 

 Bappenas Mirip dengan Komponen 1   

 PUPR Mirip dengan Komponen 1 
Ditambah, memastikan bahwa Proyek memberikan dukungan yang memadai 
agar tim koordinasi kota dapat menerapkan ESMF 

  

 Kemendagri Memastikan bahwa pemerintah kota akan mengalokasikan sumber daya yang 
memadai untuk mendukung proyek dalam pengelolaan banjir kota 
(pelaksanaan subproyek) 

  

 BPSDM Mitra untuk pelatihan dan pembangunan kapasitas   

 BIG Mitra untuk pelatihan dan pembangunan kapasitas   

     

D.3 Pemerintah kota 

 Bappeda  Tinggi Tinggi 

 Dinas Pekerjaan 
Umum 

Badan pelaksana yang akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, 
mengawasi, dan juga melaksanakan rencana investasi ketangguhan banjir di 
tingkat kota, Dinas PU akan menjadi bagian DARI tim koordinasi kota 

Tinggi Tinggi 

 Kantor Walikota Mirip dengan Komponen 1 Sedang hingga 
Tinggi 

Tinggi 

 Badan Pertanahan 
Nasional 

Mirip dengan Komponen 1 Sedang hingga 
Tinggi 

Sedang hingga 
Tinggi 

 Tim koordinasi kota Mirip dengan Komponen 1 
Ditambah, tim koordinasi kota akan bertanggung jawab untuk 
mengoordinasikan pelaksanaan subproyek di tingkat kota 

Tinggi Tinggi 

 * Dinas pertanian; 
dinas sosial dan dinas 
terkait lainnya 

Khususnya di Bima, Dinas Pertanian akan dilibatkan sebagai bagian dari 
pemangku kepentingan utama di bawah Komponen 2. Jika pemerintah kota 
lain memiliki badan khusus yang akan dilibatkan di bawah Komponen 2, 
harus dimasukkan dalam SEP untuk tingkat kota. 
 

Sedang hingga 
Tinggi 

Tinggi 
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# Kategori Analisis 
Tingkat 
Pengaruh 

Tingkat 
Kepentingan 

Di Manado, Dinas Permukiman dan Dinas Sosial akan menjadi bagian dari tim 
koordinasi kota. 

 Pihak berwenang 
lingkungan hidup di 
tingkat kota 

Menerbitkan izin lingkungan hidup untuk kegiatan di bawah Komponen 2 Sedang hingga 
Tinggi 

Sedang 

D.4 
 
 
 
 
 
 
 

Para pekerja 
konstruksi 

Jenis pekerja konstruksi masih harus ditentukan meskipun ada kemungkinan 
bahwa kegiatan konstruksi akan ditangani oleh kontraktor yang dibeli oleh 
Kementerian PUPR dan oleh karena itu, kombinasi pekerja konstruksi yang 
masuk dan lokal dipertimbangkan. 
Potensi risiko dapat mencakup Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan (HSE), 
serta kesejahteraan pekerja (yaitu perekrutan yang adil dan transparan, 
pembayaran, asuransi kesehatan, dan tunjangan kesehatan). Persyaratan 
tersebut akan ditetapkan dalam Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan 
Sosial (ESMF) proyek, yang akan menjadi bagian dari dokumen penawaran 
untuk pengadaan kontraktor.  
Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan (Feedback and Grievance 
Redress Mechanism, FGRM)) pekerja yang terpisah akan ditetapkan dan 
dikonsultasikan lebih lanjut dengan para pekerja terpilih selama pelaksanaan 
proyek.  

Rendah Rendah hingga 
Sedang 

E Kelompok-kelompok Berkepentingan 

E.1 Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) 
dan mitra 
pembangunan lainnya 

Persepsi publik mengenai operasi yang diusulkan tetap harus dinilai dan 
dipantau dari waktu ke waktu serta pendekatan pelibatan dengan LSM terkait 
dan mitra pembangunan lainnya. 
Kolaborasi dengan organisasi terkait dan mitra pelaksana akan diupayakan 
untuk memastikan komplementaritas dan keberlanjutan investasi.  

 

Sedang hingga 
Rendah 

Sedang hingga 
Tinggi 

 Media Media dapat menjadi mitra strategis potensial untuk Proyek ini dan harus 
dilibatkan oleh unit pelaksana Proyek.  

Sedang hingga 
Tinggi 

Sedang hingga 
Tinggi 

Komponen 3: Pengelolaan program dan dukungan pelaksanaan 
Digabungkan dengan Komponen 1 dan Komponen 2 
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LAMPIRAN 4 – DESAIN MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN DAN KELUHAN 

Definisi FGRM: Mengenai Pedoman Operasional, Mekanisme Penanganan Pengaduan adalah proses 

untuk menerima, mengevaluasi, dan menangani pengaduan dari warga dan korban. 

Lingkup dan pengguna FGRM:  

Lingkup: Mekanisme Penanganan Pengaduan akan tersedia bagi pemangku kepentingan dan pihak 

berkepentingan lainnya untuk mengajukan pertanyaan, komentar, saran dan/atau pengaduan, atau 

memberikan umpan balik dari semua kegiatan yang didanai oleh proyek. 

 

Pengguna FGRM antara lain: (1) penerima manfaat proyek, warga terdampak proyek (yaitu warga yang 

akan dan/atau secara langsung atau tidak langsung terkena dampak proyek), (2) pekerja proyek, 

termasuk pekerja konstruksi dan (3) warga lain yang dapat menggunakan GRM untuk tujuan tersebut 

di atas (lihat Lingkup). Penjelasan lebih lanjut tentang FGRM pekerja proyek akan diberikan dalam 

Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja di bawah Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial 

(ESMF) untuk proyek ini.  

 

Pengelolaan FGRM: FGRM akan dikelola oleh CPMU, di bawah tanggung jawab langsung Direktur 

Proyek. Setiap BWS/BBWS akan menunjuk tim teknis khusus untuk mengelola masalah dan keluhan 

spesifik yang dilaporkan di bawah masing-masing komponennya. Peran ini dapat dimasukkan ke dalam 

pekerjaan spesialis/konsultan sosial, dengan koordinasi yang erat dengan staf spesialis sosial di 

SISTRA, SUPAN, BWW/BBWS, dan tim koordinasi tingkat kota. 

 

Pengajuan pengaduan: Pengaduan dapat diungkapkan setiap saat selama pelaksanaan Proyek.    

 

Prosedur 

Cara mengajukan keluhan 
PMU/Pemkot akan menyediakan saluran di mana warga/penerima manfaat/warga terdampak dapat 
menyampaikan pengaduan melalui:  

a. Email: alamat email proyek: kompusda@pu.go.id and kompu.sda@gmail.com (PPID dari alamat 
email Ditjen Sumber Daya Air). 

b. Telepon: (021)-7398614  
c. Surat: dikirim ke Kantor Proyek, Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian 

Perkejaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jalan Patimurra No. 20, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta 
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12110;  

d. Surat: dikirim ke Kantor Proyek, Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian 

Perkejaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jalan Patimurra No. 20, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta 

Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12110;  

e. Kunjungan ke kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum tingkat kota. 
f. Keluhan yang diterima melalui portal Balai/Balai Besar Wilayah Sungai (BWS/BBWS: 

a. BWS Sumatera 2 (Medan): http://portalbwssumatera2.net/  

b. BWS Kalimantan 3 (Banjarmasin): http://sda.pu.go.id/balai/bwskalimantan3/ 

c. BWS Kalimantan 4 (IKN): https://sda.pu.go.id/balai/bwskalimantan4/  

d. BBWS Pemali-Juana (Semarang): https://sda.pu.go.id/balai/bbwspemalijuana/  

e. BWS Nusa Tenggara 1 (Bima): https://sda.pu.go.id/bwsnt1/ 

f. BWS Sulawesi 1 (Manado): https://bwssul1-manado.net/ 

mailto:kompusda@pu.go.id
mailto:kompu.sda@gmail.com
http://portalbwssumatera2.net/
http://sda.pu.go.id/balai/bwskalimantan3/
https://sda.pu.go.id/balai/bwskalimantan4/
https://sda.pu.go.id/balai/bbwspemalijuana/
https://sda.pu.go.id/bwsnt1/
https://bwssul1-manado.net/
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g. BWS Sulawesi 2 (Gorontalo): https://sda.pu.go.id/balai/bwssulawesi2/ 

g. Melalui posko: untuk mengajukan pengaduan kepada fasilitator/konsultan yang bertugas hari itu 
di posko lokasi konstruksi 

h. Melalui Kepala Desa/Lurah: Camat dapat mengajukan pengaduan kepada Konsultan dan/atau Tim 
Koordinasi Kota dan/atau melalui Posko. 

 
Pengaturan kelembagaan untuk FGRM 

 

Secara singkat 

Konsultan/spesialis sosial dan fasilitator tingkat kota akan bertanggung jawab untuk menerima 
keluhan dan menyampaikan keluhan tersebut ke unit terkait di dalam tim koordinasi kota untuk 
perumusan tanggapan 
 
Gugus tugas kota akan menjadi unit di tingkat kota, di mana spesialis sosial akan ikut serta sebagai 
bagian dari tim, untuk mengumpulkan keluhan; memberikan laporan pelaksanaan FGRM; dan unit 
pertama yang akan bertanggung jawab untuk menangani keluhan bila memungkinkan. 
 
BWS/BBWS akan menjadi middle-center yang menangani pengaduan yang tidak dapat ditanggapi di 
tingkat kota (oleh tim koordinasi kota); menelaah laporan pengaduan dan menyerahkannya ke 
SUPAN; dan untuk memfasilitasi permintaan dukungan tambahan dari SUPAN untuk menangani 
keluhan (termasuk jika fasilitator atau negosiator konflik) diperlukan. 

SUPAN akan menjadi pelaku utama pemerintah pusat yang bertanggung jawab untuk menanggapi 
pertanyaan dan keluhan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat BWS/BBWS; menelaah laporan dari 
BWS/BBWS dan menyampaikannya kepada badan pelaksana. 

Kerahasiaan dan benturan kepentingan: Pengaduan dapat dilakukan secara anonim. Kerahasiaan 
adalah aspek mendasar dari proyek. Merupakan kewajiban hukum untuk menjamin semua kasus, 
bahkan apabila pelapor teridentifikasi. Dari situ, untuk menghindari benturan kepentingan, dibuat 
banyak saluran untuk mengajukan pengaduan. 
 
Penerimaan dan pencatatan: orang yang menerima pengaduan akan mengisi formulir pengaduan 
(lihat Lampiran 3), mencatatnya dalam Daftar Pengaduan, dan disimpan oleh penanggung jawab 
FGRM. Selanjutnya, pengaduan harus segera disampaikan ke sistem pelacakan. Dalam sistem 
pelacakan, pengaduan dipilah dan dialihkan ke bagian yang bertanggung jawab untuk menyelidiki dan 
menangani pengaduan, atau ke staf jika pengaduan tersebut terkait dengan kegiatan proyek tertentu. 
Direktur Proyek bertanggung jawab untuk memilih orang yang akan mengarahkan pengaduan, apakah 
pengadu memerlukan penyelidikan atau tidak dan jangka waktu untuk menanggapinya. 
 
Untuk menunjuk petugas penyelidikan, Direktur Proyek harus memastikan bahwa tidak ada benturan 
kepentingan. Semua orang yang terlibat dalam proses penyelidikan tidak boleh memiliki kepentingan 
material, pribadi, atau profesional untuk penyelidikan tersebut dan tidak ada hubungan pribadi atau 
profesional dengan pelapor atau saksi. 
 
Setelah proses penyelidikan dikelola dengan baik, penanggung jawab akan merapikan catatan FGRM 
dan memasukkan data tersebut ke dalam Daftar Pengaduan. 
 
Jumlah dan jenis saran serta pertanyaan juga harus dicatat dan dilaporkan sehingga dapat dianalisis 
untuk meningkatkan komunikasi proyek.   

https://sda.pu.go.id/balai/bwssulawesi2/
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Kajian terhadap pengaduan dan/atau pertanyaan 
Pengaduan harus diperiksa dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Orang yang bertugas untuk 
menyelidiki pengaduan akan mengumpulkan fakta-fakta untuk mendapatkan pemahaman mengenai 
situasinya dengan jelas. Penyelidikan/tindak lanjut dapat berupa kunjungan lapangan, kajian 
dokumen, dan pertemuan dengan para pihak yang dapat memecahkan masalahnya. 
 
Hasil penyelidikan dan tanggapan akan diserahkan kepada Direktur Proyek untuk dipertimbangkan, 
yang akan memutuskan tindakan apa yang akan diambil. Setelah keputusan dibuat dan pelapor 
menerima informasinya, spesialis penyelidikan akan menjelaskan tindakan yang akan diambil dalam 
formulir pengaduan (lihat Lampiran 2), serta rincian penyelidikan dan temuan, serta menyerahkan 
tanggapan kepada Direktur Proyek untuk ditandatangani.   
 
Tanggapan terhadap pengaduan 
Pelapor akan menerima verifikasi melalui surat atau email. Tanggapan dibuat sebagai jawaban atas 
pertanyaan berdasarkan bahan penyelidikan dan, jika sesuai, harus mengacu pada hukum nasional. 
 
Batas waktu penyelidikan pengaduan dapat diperpanjang hingga 10-30 hari kerja dengan persetujuan 
Direktur Proyek, dan pengadu harus diberitahu apakah:   
a) konsultasi tambahan diperlukan untuk menanggapi pengaduan; 

b) pengaduan perlu dijawab dengan informasi yang kompleks dan perlu mempelajari materi 
tambahan untuk menanggapinya. 

Gambar 5. Diagram alir pemrosesan FGRM 

 
 
Peningkatan kesadaran: Informasi disediakan dalam format yang dapat diakses. Informasi mengenai 
Mekanisme Penanganan Keluhan akan tersedia di situs web (https://www.pu.go.id) dan akan 
dikomunikasikan dengan para pemangku kepentingan.  
 
Penempatan staf dan pembangunan kapasitas: Direktur Proyek akan menetapkan peran dan 
tanggung jawab kepada staf PMU. Ini akan didokumentasikan dalam Petunjuk Operasi Proyek dan 
akan dimutakhirkan secara berkala. 

• Pengelolaan seluruh sistem FGRM 

• Mengembangkan dan memelihara peningkatan kesadaran 

• Mengumpulkan pengaduan 

• Mencatat pengaduan 

CPMU Komite Pengarah 

CPIU,  NPIU, dan PIU, dibantu oleh Konsultan masing-masing 
yang direkrut, yang mungkin berlokasi di kantor pemerintah  

Fasilitator setempat (seperti contoh: ketua RT), media 
complain, dan/atau melalui saluran lainnya 

Penyedia layanan, 
khusus untuk 

pengaduan terkait  
untuk SEA/SH dan VAC 

Keterangan: 
Penyampaian 
Respon 
Koordinasi 

https://www.pu.go.id/
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• Pemberitahuan kepada pengadu mengenai tanda terima dan tenggat waktu untuk menelaah 

pengaduan 

• Menyortir / mengkategorikan pengaduan 

• Mengamati seluruh permasalahan, termasuk hubungan sebab akibat antara kegiatan proyek 

dan dugaan kerusakan/bahaya/gangguan 

• Pengambilan keputusan berdasarkan pengamatan 

• Memproses banding atau komunikasi berkelanjutan kepada pengadu dengan tujuan untuk 

menyelesaikan masalah secara damai 

• Mempublikasikan tanggapan atas pengaduan (harus dikonfirmasi oleh pengadu) 

• Mengatur dan menerapkan penyampaian informasi dan kampanye peningkatan kesadaran 

• Melaporkan dan menangani hasil FGRM. 

Transparansi, pemantauan, dan pelaporan  
Transparansi 
Kebijakan, prosedur, dan pemutakhiran rutin sistem FGRM, pengaduan yang dibuat dan diselesaikan, 
akan tersedia di situs web (https://www.pu.sda.go.id). Komponen ini akan dimutakhirkan setiap 
pertengahan tahun. 
 
Pemantauan dan pelaporan internal rutin 
CPMU akan menilai fungsi FGRM setiap tiga bulan untuk: 

- Membuat ringkasan hasil FGRM secara bulanan & triwulanan, termasuk saran dan pertanyaan, 
kepada tim dan pengelola proyek. 

- Menelaah status pengaduan yang belum terselesaikan dan menyarankan tindakan korektif yang 
diperlukan. 

 

Pada pertemuan triwulanan tersebut, akan dilakukan pembahasan dan tinjauan terhadap efektivitas 
dan penggunaan FGRM serta mengumpulkan saran-saran untuk perbaikannya.  
 
Menyerahkan laporan kemajuan tengah tahunan dan tahunan ke Bank Dunia 
Dalam laporan pelaksanaan tengah tahunan (semester) dan tahunan yang disampaikan ke Bank, 
Kemen PUPR akan menyertakan hasil FGRM yang memberikan informasi terkini sebagai berikut: 

• Status pembentukan FGRM (prosedur, kepegawaian, peningkatan kesadaran, dll.); 

• Data kuantitatif mengenai jumlah pengaduan yang diterima, jumlah pengaduan yang berkaitan, 

dan jumlah pengaduan yang diselesaikan; 

• Data kualitatif mengenai jenis pengaduan dan jawaban yang diberikan, serta masalah yang belum 

terselesaikan; 

• Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengaduan; 

• Jumlah pengaduan yang diselesaikan di tingkat terendah, naik ke tingkat yang lebih tinggi; 

• Setiap masalah khusus diselesaikan sesuai dengan prosedur/ pengaturan staf; 

• Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan FGRM/sistem umpan balik penerima 

manfaat; 

• Semua tindakan korektif digunakan.  

  

https://www.pu.sda.go.id/
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LAMPIRAN 5 – FORMULIR CATATAN PENGADUAN/PERTANYAAN 

FORMULIR REKAMAN PENGADUAN/PERTANYAAN (Formulir A) 

Instruksi: Formulir ini harus diisi oleh staf yang menerima pertanyaan atau pengaduan dan disimpan dalam 
file proyek. Harap lampirkan dokumentasi / surat pendukung yang relevan. 

Tanggal Aduan:  

 

Nama Staff:  

Pengaduan diterima oleh (beri tanda (√) pada kotak yang tepat):  

□ Nasional               □ Kota                □ Kota/Kabupaten                       □ Desa  

Pengaduan disampaikan melalui (beri tanda (√) pada kotak yang tepat): 

 

□ Secara personal langsung            □ Telepon          □ E-mail              □ SMS          □ Website  

 

□ Kotak pengaduan/saran lain     □ Pertemuan masyarakat    □ Konsultasi umum          

 

□ Lainnya ______________ 

 

Nama Pembuat Aduan: (informasi bersifat opsional dan rahasia) 

 

Jenis kelamin:   □ Laki-laki □ Perempuan 

Alamat atau kontak pembuat aduan (informasi bersifat opsional dan rahasia)  

 

 

Lokasi terkait aduan/keluhan yang disampaikan [harap ditulis] 

Nasional:  

 

 

 

Kota: Provinsi: Desa:  
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Penjelasan singkat pengaduan/pertanyaan yang disampaikan: (mohon tulis serinci mungkin)  

 

 

 Kategori 1 Isu sosial [salah satunya, termasuk pengadaan tanah dan isu pemukiman kembali] 

 Kategori 2 Isu lingkungan 

 Kategori 3 Pengaduan terkait pelanggaran kebijakan, pedoman, dan prosedur 

 Kategori 4 Pengaduan terkait pelanggaran kontrak 

 
Kategori 5 

Pengaduan terkait penyalahgunaan dana/kurangnya transparansi, atau masalah 
manajemen keuangan lainnya 

 
Kategori 6 

Pengaduan terkait penyalahgunaan kekuasaan/intervensi oleh proyek atau 
pemerintah 

 Kategori 7 Pengaduan terkait performa staff 

 Kategori 8 Laporan force majeure  

 Kategori 9 Pengaduan mengenai intervensi proyek 

 Kategori 10 Lainnya 

Tangani dan tindak lanjut yang diperlukan dilaksanakan oleh: 

 

 

 

 

Kemajuan dalam menyelesaikan keluhan (e.g. dijawab, diselesaikan):  
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LAMPIRAN 6 – 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) 
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Lembaga Pemerintah Lembaga Non-Pemerintah 

9. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi 

Difabel (SIGAB) Indonesia 

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 
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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 
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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  
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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 
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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; 
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(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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Dokumentasi 
 

Konsultasi publik di Medan 

 
 

Konsultasi publik di Manado  

 
 

Konsultasi publik di Banjarmasin 
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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 
5) BPBD Semarang 
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Tanggal Topik Pembahasan Pemangku Kepentingan 

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 
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Dokumentasi pelibatan pemangku kepentingan (pemerintah kota) di Banjarmasin 

 

 

Dokumentasi pelibatan pemangku kepentingan (pemerintah kota) di Semarang 

 

 


