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DEFINISI 

 

 

Istilah Arti 

Pemerintah Pemerintah Negara Republik Indonesia 

Proyek Proyek Peningkatan Operasional dan 

Keamanan Bedungan 2 (Dam Operational 

and Safety Improvement Project 2) 

Pemerintah Daerah Pemerintah ditingkat Provinsi, dikepalai 

oleh gubernur 

Pemerintah Lokal Pemerintah kota (dikepalai oleh walikota) 

atau pemerintah kabupaten (dikepalai oleh 

bupati) 

Sub-proyek Komponen Proyek yang diselenggarakan 

di pusat, propinsi dan/atau tigkat 

kabupaten/kota 
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SINGKATAN 

 

AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

B(B)WS Balai (Besar) Wilayah Sungai 

BAPPENAS Badan Perencanaan Nasional 

BDSF Fasilitas Dasar Keamanan Bendungan (Basic Dam Safety 

Facility) 

BLH Badan Lingkungan Hidup (Provinsi atau Kabupaten/Kota) 

BPN Badan Pertanahan Nasional 

CDMU Pusat Pemantauan Bendungan (Central Dam Monitoring Unit) 

CPIU Unit Pelaksana Proyek Pusat (Central Project Implementation 

Unit) 

CPMU Unit Manajemen Proyek Pusat (Central Project Management 

Unit) 

DAS Daerah Aliran Sungai 

DD Desain Rinci (Detailed Design) 

Ditjen SDA  Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Directorate General 

Water Resources - DGWR) 

DOISP Proyek Peningkatan Operasional dan Keselamatan Bendungan 

(Dam Operational Improvement and Safety Project) 

Dinas PU Dinas Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab terhadap 

pengelolaan sumber daya air (Provinsi atau Kabupaten/Kota)  

DSU Balai Bendungan (Dam Safety Unit) 

EMSF Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environmental 

and Social Management Framework) 

ESMP Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environmental 

and Social Management Plan) 

ERP Rencana Persiapan Tindak Darurat (Emergency Preparedness 

Plan) 

ESMF Kerangka Manajemen Lingkungan Sosial (Environmental and 

Social Management Framework ) 

ICOLD Komisi Nasional untuk Bendungan Besar (International 

Commission on Large Dams) 

INACOLD Komisi Indonesia untuk Bendungan Besar (Indonesian 

Commission on Large Dams / Cabang dari ICOLD) 

IPM Pengendalian Hama Terpadu (Integrated Pest Management) 
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IPPF Kerangka Perencanaan Masyarakat AdatMasyarakat hukum 

adat (Indigenous Peoples Planning Framework) 

Kementerian PUPR Kementrian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat  

LARAP Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (Land 

Acquisition and Resettlement Action Plan) 

LARPF Kerangka Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman 

Kembali (Land Acquisition and Resettlement Policy 

Framework) 

LSM Lembaga Swadaya Masyarakat 

MHA Masyarakat Hukum Adat (Indigenous Peoples) 

O&P Operasioal dan Pemeliharaan  

PIP Rencana Pelaksaan Proyek (Project Implementation Plan) 

PIU Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit) 

Puslit SDA   Pusat Studi Sumber Daya Air (Research Center for Water 

Resources – RCWR), Bandung Jawa Barat 

SOP Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) 

SPPL Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan 

TA Asisten Teknik (Technical Assistance) 

TD Dokumen Tender (Tender Document) 

UKL-UPL Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 

(Environmental Management and Monitoring Effort) 
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1. Pendahuluan 

1.1 Diskripsi Proyek 

Pemerintah Indonesia bersama dengan Bank Dunia memiliki kesepakatan untuk 

membiayai Proyek Peningkatan Operasional dan Keselamatan Bendungan (Dam 

Operational Improvement and Safety Project - DOISP). DOISP merupakan proyek 

jangka panjang untuk secara substansial meningkatkan operasional bendungan, struktur 

bendungan dan infrastuktur bendungan terkait lainnya di Indonesia guna memastikan 

ketersedian air yang berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat setempat. 

DOISP1 sudah terlaksana sejak tahun 2009-2016 dengan Tujuan Pengembangan: (i) 

meningkatkan keselamatan dan fungsionalitas yang berkaitan dengan pasokan air baku di 

34 waduk yang dimiliki dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR); 

dan (ii) meningkatkan kebijakan dan peraturan mengenai pengelolana operasional dan 

dan kapasitas administrasi Kementerian PUPR. 

DOISP2 merupakan kelanjutan dari DOISP1 dengan pembiayaan tambahan dan 

restrukturisasi, dan rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2017-2022. Tujuan 

Pengembangan DOISP2 adalah (i) meningkatkan keamanan dan fungsionalitas  operasi 

dan keamanan bendungan yang berkaitan dengan pasokan air baku dari di lebih dari 100 

bendungan yang dimiliki oleh Kementerian PUPR; dan (ii) memperkuat kebijakan, 

peraturan dan kapasitas administratif pengelolaan keamanan dan operasional lembaga-

lembaga guna meningkatkan efektivitas pengelolaan operasional dan pemeliharaan 

bendungan milik Kementerian PUPR. 

1.2 Komponen dari Proyek  

Komponen dari proyek dibagi menjadi 5 bagian: 

Komponen 1: Kajian dan Pekerjaan Umum Peningkatan Operasional Bendungan 

dan Keselamatan Bendungan. Tujuan awal dari DOISP1 adalah untuk mengembalikan 

kinerja dan keamanan bendungan dengan menyediakan: (i) desain dan konstruksi 

rehabilitasi dan pekerjaan minor lokal dan berskala kecil pada 34 lokasi 

bendungan/waduk besar prioritas ("sub-proyek") untuk mengembalikan kinerja 

operasional dan/atau keselamatan (termasuk perbaikan peralatan pelimpah (spillway) 

dan/atau perbaikan kecil lainnya); (ii) empat sub-proyek dilaksanakan pada tahun 

pertama; (iii) Survei, Investigasi dan Desain (Surveys, Investigations and Designs –  

SID)- termasuk rencana pengelolaan sosial dan lingkungan - untuk pekerjaan menengah 

dan besar (sub-proyek) guna memulihkan dan/atau meningkatkan kinerja operasional dan 

keselamatan dari kurang lebih 22 bendungan/waduk yang akan dilaksanakan di proyek 

selanjutnya, termasuk pekerjaan tambahan tahap kedua pada sekitar 14 bendungan/waduk 

yang merupakan target pertama dalam DOISP; (iv) perbaikan dan/atau peningkatan 

(upgrade) Fasilitas Dasar Keamanan Bendungan (Basic Dam Safety Facility – BDSF) 

untuk meningkatkan pemantauan keamanan, dan sistem persiapan spillway darurat pada 

sekitar 34 bendungan; (v) mendirikan sistem pemantauan limpahan sungai dan endapan 

sedimen guna meningkatkan opeasional hidrologi dari sekitar 63 bendungan, dan 

mengkaji data aliran banjir, memperkirakan frekuensi debit banjir, dan melakukan PMF 
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atau Kurva Sebaran Banjir (Flood Envelope Curves) yang berkaitan dengan daerah aliran 

sungai; dan (vi) kajian kapasitas spillway dan risiko banjir di daerah hilir untuk kurang 

lebih 34 bendungan (termasuk survei, kajian pemodelan dan kelayakan mengenai efek 

daerah hilir dalam menentukan kelayakan dari modifikasi spillway atau perubahan 

operasional, yang akan dilakukan dalam proyek selanjutnya). 

Pembiayaan tambahan pada DOISP2 akan membiayai rehabilitasi fisik bendungan besar 

untuk mengembalikan kinerja dan keamanan bendungan sesuai dengan kriteria desain 

asli. Kegiatan ini meliputi 23 bendungan besar yang diprioritaskan dan disusun dalam 

DOISP1, serta prioritas investasi pada 111 bendungan besar lainnya dalam portofolio 

yang akan diprioritaskan berdasarkan kriteria obyektif untuk identifikasi dan penilaian. 

Dukungan tersebut akan mencakup: (i) melakukan kajian khusus, Survei, Investigasi dan 

Desain (SID), pengawasan dan pengontrolan kualitas rehabilitasi/pekerjaan minor; (ii) 

rehabilitasi/pekerjaan minor, termasuk pekerjaan sipil dan hidro-mekanik; (iii) 

pemasangan, rehabilitasi atau perbaikan Fasilitas Dasar Keamanan Bendungan (BDSF) 

untuk meningkatkan pemantauan keamanan, prakiraan banjir dan sistem persiapan tindak 

darurat; (iv) instalasi, rehabilitasi atau perbaikan peralatan untuk pengoperasian 

pemantauan hidro-meteorologi; (v) kajian hidrologi untuk memeriksa data aliran banjir, 

memperkirakan frekuensi limpasan banjir dan meninjau kapasitas spillway dan risiko 

banjir di daerah hilir. intervensi jaminan keamanan bendungan untuk secara berkala 

melakukan pengawasan dan pemantauan keselamatan bendungan termasuk mengurangi 

risiko kapasitas debit spillway; (vi) pemasangan peralatan telemetri untuk memantau 

kinerja bendungan; dan, (vii) kajian hidrologi untuk memeriksa data aliran banjir, 

memperkirakan frekuensi limpasan banjir dan meninjau kapasitas spillway dan risiko 

banjir di daerah hilir. Proyek ini tidak akan membiayai pembangunan bendungan baru 

dan difokuskan pada rehabilitasi bendungan yang ada dan struktur yang terkaitnya, 

sejalan dengan dengan peningkatan langkah-langkah keamanan. Kegiatan ini tidak 

dimaksudkan untuk melebihi skema asli, mengubah sifat mereka, atau mengubah maupun 

memperluas cakupan dan luasan untuk membuatnya menjadi skema baru ataupun skema 

berbeda. 

Komponen 2: Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan dan Pengembangan 

Kapasitas. Tujuan awal di bawah DOISP1 adalah untuk mendukung peningkatan 

operasional dan pemeliharaan serta untuk memperkuat pengembangan kapasitas institusi 

bendungan melalui: (i) penyusunan rencana Operasional dan Pemeliharaan (O&P), 

Prosedur Operasi Standar (termasuk kurva aturan dan keseimbangan air waduk) dan 

manual, serta penetapan kebutuhan berdasarkan penganggaran dan kegiatan O&P untuk 

sekitar 34 bendungan dan waduk, dan untuk 29 lokasi bendungan yang akan direhabilitasi 

pada proyek selanjutnya; (ii) persiapan rencana pengelolaan bendungan dan waduk serta 

rencana operasi spillway untuk sekitar 34 bendungan; (iii) pelatihan staf O&P untuk 

pemantauan keamanan, pemeliharaan dan operasional bendungan, (iv) program 

partisipatif dalam pengelolaan waduk dan bendungan dengan masyarakat lokal yang 

tinggal di daerah sekitar waduk, di sekitar 20 waduk; dan (v) penyediaan biaya 

operasional tambahan untuk O&P bendungan dan waduk (ditanggung oleh Pemerintah 

Indonesia). 

Pembiayaan tambahan DOISP2 juga akan membiayai perbaikan unsur-unsur operasional 

yang diperlukan untuk menjamin keamanan dan peningkatan pemanfaatan bendungan. 

Formatted: Font color: Text 1, Not Highlight
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Hal ini termasuk: (i) kajian strategis (sedimentasi, hidrologi daerah aliran 

sungai/catchment); (ii) sistem pegelolaan aset dan kebutuhan berbasis anggaran untuk 

operasional dan pemeliharaan; (iii) Rencana Operasional dan Pemeliharaan; (iv) Rencana 

Instrumentasi dan standar pelayanan; (v) Rencana Persiapan Tindak Darurat (Emergecy 

Preparedness Plans/ERP), termasuk analisa kerusakan bendungan, pemetaan banjir hilir 

dan benchmarking; (vi) melakukan percontohan kontrak pengelolaan; dan (vii) 

pengembangan bendungan dalam wilayah sungai dan rencana pengelolaan waduk.; dan 

(viii) melaksanakan program partisipasi masyarakat dalam pengelolaan waduk. 

Komponen 3: Mitigasi Sedimentasi Waduk. Tujuan awal di bawah DOISP1 adalah 

untuk merumuskan langkah-langkah untuk mengurangi risiko sedimentasi pada waduk 

yang dipilih dan untuk menjaga kinerja dan keamanan melalui: (i) survei batimetri untuk 

menentukan total penyimpanan yang tersedia dan hubungan volume dan tinggi air dari 

sekitar 30 dari 63 waduk yang akan terpengaruh oleh percepatan sedimentasi; (ii) studi 

kelayakan, desain dan rencana pengamanan (safeguard) yang diperlukan untuk kegiatan 

"didalam-waduk" dan intervensi yang akan dilakukan dalam jangka menengah (misalnya, 

pengerukan, hidro-suction, dll.) yang bisa dibiayai DOISP atau proyek selanjutnya; (iii) 

persiapan kajian sampel untuk dekomisi sebuah waduk yang memiliki timbunan lumpur 

cukup parah yang akan dibiayai dalam proyek selanjutnya; dan (iv) percontohan model 

kelembagaan dan rencana perawatan hulu sungai dan (sub)-DAS dengan pembangunan 

penahan sedimen dan struktur perlindungan tepian sungai, sebagian besar melalui 

program partisipasi masyarakat dan insentif. 

Pembiayaan tambahan DOISP2 akan mendukung peningkatan Program Manajemen 

Sedimentasi yang komprehensif. Ini akan mencakup: (A) Tindakan korektif, seperti (i) 

pengerukan; (ii) pembilasan dan pekerjaan alihan; (iii) check dam, dll. dan, (B) Tindakan 

pencegahan, seperti (i) program percontohan manajemen DAS dengan merumuskan 

Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai untuk bendungan yang ditentukan. Ini 

meliputi pengembangan model hidrologi untuk memprediksi dampak dari strategi 

mitigasi pada limpasan banjir dan sedimentasi yang dihasilkan, menyiapkan peraturan 

daerah untuk konservasi DAS bendungan, melaksanakan program konservasi DAS, dan 

membangun stasiun pengambilan sampel endapan; dan (ii) melaksanakan program 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS, yang dapat termasuk melaksanakan 

program pendidikan masyarakat mengenai DAS dan melakukan percontohan mekanisme 

berbasis pasar (market based mechanism) seperti pembayaran untuk pelaksanaan jasa 

lingkungan.menyediakan dana kemitraan bagi masyarakat sekitar DAS untuk 

meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan daerah tangkapan air. 

Komponen 4: Peningkatan Jaminan Keamanan Bendungan. Tujuan awal di bawah 

DOISP1 adalah untuk lebih memperkuat dan mengkonsolidasikan kerangka peraturan 

dan lembaga keamanan bendungan nasional serta memperkuat kapasitas Kementerian 

PUPR untuk pengelolaan portofolio dan peraturan untuk mempertahankan hasil 

pekerjaan rehabilitasi dan jangka waktu penggunaan waduk. Hal ini telah dicapai melalui: 

(i) persiapan dokumen peraturan pemerintah dan peraturan menteri serta Makalah 

Konsep/Akademik, termasuk konsultasi; (ii) kampanye kesadaran publik mengenai 

bendungan dan waduk, dan mensosialisikan kepada pemilik bendungan publik maupun 

swasta tentang peraturan dan pedoman mengenai bendungan dan waduk; (iii) penguatan 

dan pengembangan Balai Bendungan (DSU) untuk dapat memenuhi perannya sebagai 

Formatted: Font color: Text 1, Dutch (Netherlands)

Formatted: Font color: Text 1, Dutch (Netherlands)



DOISP2 – ESMF Draft Final 

11 

regulator dengan lebih baik pada sekitar 63 bendungan di bawah program Kementerian 

PUPR, dan bendungan publik dan pembuangan tambang (mines tailing dam) lainnya 

melalui perekrutan dan pelatihan staf (dengan pendelegasian pekerjaan kepada konsultan 

dan Pusat Penelitian SDA (Puslit SDA); (iv) penyediaan kantor Balai Bedungan (DSU) 

yang dilengkapi furniture dan perlengkapan lain serta mampu menampung sekitar 30 

engineer; (v) persiapan penyusunan pedoman DSC yang baru atau yang diperbarui; (vi) 

membentuk dan mendukung Panel Keselamatan Bendungan Nasional dalam melakukan 

peninjauan investigasi dan desain lokasi; (vii) mengadakan pelatihan engineer dan teknisi 

bendungan dan sistem sertifikasi bagi engineer dan tenaga teknisi bendungan 

bekerjasama dengan INACOLD; dan (viii) biaya tambahan stuktural Pusat Pemantauan 

Bendungan (CDMU) di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) yang akan 

bertanggung jawab untuk pemantauan keamanan bendungan, pemeriksaan dan 

pengarsipan. 

Pembiayaan tambahan DOISP2 akan terus mendukung evolusi kelembagaan pemerintah 

dan inovasi lebih lanjut dalam membangun lembaga sumber daya air di Indonesia. 

Kegiatan kelembagaan bertujuan: (i) penguatan kapasitas Kementerian PUPR untuk 

mengelola portofolio bendungan yang lebih baik dan mengatur bendungan besar di 

negara ini, dan (ii) meningkatkan keberlanjutan pekerjaan rehabilitasi dan masa 

penggunaan bendungan. Ini akan mencakup dukungan dalam hal berikut: (ia) penilaian 

kelembagaan, benchmarking dan peningkatan mekanisme koordinasi antara instansi; (iib) 

dukungan regulasi dan instrumen, standar dan pedoman, termasuk kebijakan bendungan 

nasional mengenai pendaftaran, pemeriksaan, pemenuhan keselamatan dan denda; (iiic) 

membentuk Sistem Pengelolaan Panel kKeselamatan Bendungan Nasional dan 

Internasional; (ivd) membentuk Pusat Teknologi Bendungan; dan (e) pengembangan 

sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas. 

Komponen 5: Manajemen Proyek. Tujuan awal dari komponen ini pada DOISP1 

adalah menyediakan Manajemen Proyek secara keseluruhan termasuk penyediaan: (i) 

Konsultan Manajemen Proyek Bantuan Teknis (Technical Assistant/TA) prinsip, (ii) 

biaya operasional tambahan bagi kegiatan Central Project Management Unit (CPMU) 

dan Project Implementation Unit (PIU) untuk mengkoordinasikan semua intervensi 

proyek; dan (iii) mempersiapkan dukungan seluruh TA untuk proyek selanjutnya. 

Pembiayaan tambahan DOISP2 akan mendukung lanjutan penerapan secara menerus dan 

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

(Central Project Management Unit / CPMU) di Kementrian PUPR untuk memberikan 

dukungan pelayanan yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek yang tepat waktu dan 

efektif, termasuk pemantauan & evaluasi, pengadaan, manajemen keuangan, pemantauan 

safeguard, dll.; (ii) Bantuan Teknis (TA) untuk B(B)WS untuk memastikan pengawasan 

dan pelaksanaan yang efektif; (iii) Bantuan Teknis (TA) untuk institusi DAS guna 

memastikan pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu dan efektif; (iv) Penyedia Layanan 

Lingkungan dan Sosial; (v) Panel  bagi tenaga ahli keamanan bendungan internasional; 

dan (vi) Panel Pengkajian Keamanan Bendungan Nasional; dan (vii) biaya tambahan 

operasional Unit Manajemen Proyek Pusat (CPMU) dan Unit Pelaksana Proyek (PIU) 

untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek..  
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1.3 Tujuan dari ESMF 

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

memastikan bahwa seluruh komponen DOISP2 akan dilaksanakan secara berkelanjutan 

dengan mengelola aspek lingkungan dan sosial. ESMF akan memperjelas prinsip-prinsip, 

aturan, pedoman dan prosedur, dan pengaturan organisasi untuk diterapkan dalam 

rencana pengelolaan lingkungan dan sosial pada sub-proyek DOISP2. ESMF akan 

menjadi panduan dalam i) persiapan penyusunan rencana pengelolaan lingkungan untuk 

sub-proyek di bawah DOISP2 untuk rencana kerja tahun pertama, serta untuk 

mengidentifikasi sub-proyek pada tahun-tahun berikutnya; dan (ii) persiapan penyusunan 

dokumen terkait dengan perlindungan sosial (Rencana Masyarakat AdatMasyarakat 

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

(iii) persiapan penerapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan waduk dan daerah 

aliran sungai.. 

ESMF akan menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan 

Sosial untuk kegiatan sub-proyek. ESMF berfungsi sebagai wadah Proyek untuk 

pengelolaan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan sub-proyek. 

2. Peryaratan Penapisan Lingkungan dan Sosial 

2.1 Lingkup Kegiatan 

Kegiatan DOISP2 telah beri lingkupan agar tidak menyertakan pekerjaan yang memiliki 

dampak lingkungan atau sosial yang besar. Berdasarkan penyaringan awal sub-proyek 

potensial, potensi dampak lingkungan yang merugikan terkait dengan pekerjaan dan 

kegiatan ini sebagian besar akan berkaitan dengan kostruksi dan bersifat lokal, minor dan 

mudah diselasaikan melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang telah tersedia dan 

sederhana. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, semua sub-proyek DOISP2 

dianggap masuk kedalam Proyek Kategori B oleh Bank Dunia. Jika, dalam persiapan 

detail dan penapisan sub-proyek DOISP2 diidentifikasi adanya potensi dampak negatif 

atau dampak yang tidak dapat dirubah berkaitan dengan pengamanan (safeguard) 

lingkungan atau sosial, maka ini sub-proyek ini dikaji lebih lanjut dan akan didiskusikan 

untuk mendapat persetujuan Bank Dunia . 

Pembatasan dalam kegiatan DOISP2 terutama akan berhubungan pembangunan 

bendungan baru dan dekomisi bendungan yang sudah ada, pengerukan skala besar dan 

pembuangan lumpur/sludge (dengan volume di atas 500.000 m3), dan untuk kegiatan 

yang akan berakibat adanya pembebasan lahan yang signifikan dan 

pemukiman/penempatan kembali (resettlement) serta memberi dampak yang signifikan 

terhadap masyarakat adatmasyarakat hukum adat (indigenous peoples). 

Tabel 1: Daftar Kegiatan Proyek 

Project Component Sub Component Details 

Komponen 1 – 

Peningkatan 

Pekerjaan Rehabilitasi, 

Modifikasi dan Pekerjaan 

Investigasi, desain dan analisa bendungan yang akan 

direhabilitasi dalam DOISP2, meliputi: 
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Project Component Sub Component Details 

Operasional dan 

Keselamatan 

Bendungan  

Minor pada bendungan-

bendungan yang dimiliki oleh 

Kemen PUPR 

 

o investigasi material timbunan 

o peninjauan laporan desain dan informasi lain serta 

analisa teknik (engineering) dan ekonomi untuk 

desain pekerjaan rehabilitasi dalam DOISP2 

Rehabilitasi/pekerjaan minor yang meliputi pekerjaan 

sipil dan hidro-mekanis seperti: 

o pemulihan kondisi jalan puncak bendungan (crest)  

o pemulihan kondisi rip-rap, 

o pemulihan kondisi saluran air, spillway, inlet dan 

outlet serta saluran air v-notch, 

o pembersihan pertumbuhan vegetasi di tanggul-

tanggul yang memiliki potensi mempengaruhi 

integritas bendungan, 

o penggantian piezometer dan instrumentasi penting 

lainnya, 

o perbaikan peralatan listrik dan mekanik, 

o instalasi, rehabilitasi atau peningkatan Fasilitas 

Dasar Keamanan Bendungan (BDSF) 

o instalasi, rehabilitasi atau peningkatan peralatan 

untuk pemantauan operasional hidro-meteorogi, 

dll. 

Peningkatan Pengawasan dan 

Pemantauan Bendungan  

Meliputi: 

o Peningkatan prosedur pengawasan dan pemantauan 

bendungan  

o Peningkatan praktek OP  

o Persiapan Analisis Runtuhnya Bendungan dan 

Rencana Persiapan Tindak Darurat  

Komponen 2 – 

Peningkatan 

Operasional dan 

Pemeliharaan dan 

Pengembangan 

Kapasitas  

Peningkatan OP Bendungan  o Implementasi anggaran OP yang berkelanjutan 

untuk bendungan, meliputi peingkatan prosedur 

operasional untuk spillway dan outlet. 

o Penyusunan dan implementasi Pengelolaan Aset 

Bendungan  

Institusi Bendungan dan 

Pengembangan Kapasitas  

o Pelatihan bagi staf B(B)WS dan PDMU mengenai 

pengelolaan keamanan bendungan  

o Pelatihan staf Balai Bendungan (DSU) dan Ditjen 

SDA, Kemen PUPR 

o Mendukung pengembangan karir dan penguatan 

institusional 

o Mendukung implementasi kerangka hukum untuk 

peningkatan fungsi keamanan bendungan dan 
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Project Component Sub Component Details 

peningkatan operasi 

Partisipasi Masyarakat dalam 

pengelolaan Waduk 

Meliputi: 

o Melaksanakan program untuk menyadarkan dan 

mendidik masyarakat yang tinggal di sekitarnya 

waduk, 

o Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan 

memberikan skema insentif dalam mempromosikan 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan waduk, 

o Melaksanakan proyek partisipasi masyarakat agar 

bermanfaat baik bagi masyarakat maupun waduk - 

ini akan mencakup proyek-proyek seperti 

penanaman di area sabuk hijau (green belt) dan 

penyediaan keamanan untuk bendungan dan daerah 

sekitarnya, termasuk dengan fasilitas dasar 

keamanan bendungan (BDSF). 

Komponen 3 – 

Mitigasi Sedimentasi 

Waduk  

Survei Sedimen Waduk: Survei terestrial dan hidrografi waduk tertentu untuk 

menentukan sejauh mana sedimentasi dan penurunan 

kapasitas penyimpanan waduk tersebut 

Intervensi mitigasi 

sedimentasi waduk: 

Tinjauan Prosedur 

Operasional Bendungan  

 

o Modifikasi prosedur operasional bendungan untuk 

mengurangi dampak sedimentasi terhadap operasi 

o Menerapkan prosedur operasional yang 

dimodifikasi seperti proses pembilasan saat arus 

masuk tinggi ke dalam waduk untuk mencegah 

penumpukan endapan sedimen didekat outlet. 

Intervensi mitigasi 

sedimentasi waduk: 

Pekerjaan stabilisasi tepian 

sungai (riverbank) di area 

tertentu  

Pembangunan stabilisasi tepian sungai seperti dinding 

penahan gabion, revetments, tembok (groins) dan 

tanaman penghambat untuk mencegah erosi tepian 

sungai. 

Intervensi mitigasi 

sedimentasi waduk: 

Pembersihan endapan (minor) 

pada waduk 

Pembersihan sedimen dalam jumlah kecil hingga 

sedang (kurang dari 500.000 m3 sesuai dengan standar 

lingkungan pemerintah Republik Indonesia) di waduk, 

di daerah yang dekat dengan intake dan outlet yang 

tersumbat atau yang kapasitas operasinya telah 

berkurang oleh deposisi sedimen. Ini termasuk 

pengerukan, pembilasan dan pekerjaan alihan 

(diversion works). 

Intervensi mitigasi 

sedimentasi waduk: 

Pembersihan gulma air 

(enceng gondok) dari waduk  

Pembersihan gulma air di beberapa area waduk yang 

dekat dengan intake dan outlet di mana operasionalnya 

dipengaruhi oleh pertumbuhan gulma air. 

Intervensi mitigasi Pembangunan check dam/silt trap di daerah aliran 

untuk menahan sedimen dan yang dapat mengurangi 
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Project Component Sub Component Details 

sedimentasi waduk: 

Pembangunan Check Dam/ 

/Silt traps di beberapa lokasi 

tertentu  

aliran sedimen ke waduk. 

Pengelolaan DAS Waduk: 

Rencana Konservasi Air  

Penyusunan Rencana Konservasi Air, meliputi 

perumusan model hidrologi yang dapat memprediksi 

dampak dari strategi mitigasi pada limpasan banjir dan 

tumpukan sedimentasi, penyusunan pedoman untuk 

konservasi DAS waduk, melaksanakan program 

konservasi DAS, dan mendirikan stasiun pengambilan 

sampel sedimen 

Pengelolaan DAS Waduk: 

Program Partsipasi 

Masyarakat dalam 

Pengelolaan Waduk 

Termasuk melaksanakan program partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan konservasi DAS di 

DAS percontohan yang telah dipilih dan menerapkan 

langkah-langkah konservasi DAS guna meningkatkan 

pengelolaan air di desa, memperkenalkan teknik 

konservasi tanah, dan melaksanakan kegiatan lokal 

berskala kecil pada sungai seperti pembuatan check 

dam kecil dan gully plugs, serta mempromosikan 

langkah-langkah vegetasi. 

Komponen 4 – 

Peningkatan Jaminan 

Keamanan 

Bendungan  

Peningkatan Institusional 

Jaminan Keamanan 

Bendungan  

Meliputi: 

o Penguatan institusional 

o Sertifikasi pekerjaan rehabilitasi bendungan  

o Panel Keamanan Bendungan Internasional dan 

Nasional  

o Mendirikan Pusat Teknologi Bendungan  

Komponen 5 – 

Manajemen Proyek  

Keseluruhan Manajemen 

Proyek  

o Konsultan Bantuan Teknis (TA) Manajemen 

Proyek Utama 

o Biaya tambahan dari kegiatan CPMU dan PIU 

untuk mengkoordinasikan seluruh intervensi 

proyek  

o Dukungan Bantuak Teknis (TA)  

 

Jenis Kegiatan Penjabaran 

Investigasi, desain dan 

analisa bendungan yang 

akan direhabilitasi dalam 

DOISP2 

Meliputi: 

- investigasi material timbunan 

- peninjauan laporan desain dan informasi lain serta 

analisa teknik (engineering) dan ekonomi untuk desain 

pekerjaan rehabilitasi dalam DOISP2 
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Rehabilitasi 134 lokasi 

Bendungan/waduk  

Rehabilitasi/pekerjana minor yang meliputi pekerjaan 

sipil dan hidro-mekanis seperti: 

- pemulihan kondisi jalan puncak bendungan (crest)  

- pemulihan kondisi rip-rap, 

- pemulihan kondisi saluran air, spillway, inlet dan outlet 

serta saluran air v-notch, 

- pembersihan pertumbuhan vegetasi di tanggul-tanggul 

yang memiliki potensi mempengaruhi integritas 

bendungan, 

- penggantian piezometer dan instrumentasi penting 

lainnya, 

- perbaikan peralatan listrik dan mekanik, 

- instalasi, rehabilitasi atau peningkatan Fasilitas Dasar 

Keamanan Bendungan (BDSF) 

- instalasi, rehabilitasi atau peningkatan peralatan untuk 

pemantauan operasional hidro-meteorogi, dll. 

Survei Sedimen Survei terestrial dan hidrografi waduk tertentu untuk 

menentukan sejauh mana sedimentasi dan penurunan 
kapasitas penyimpanan waduk tersebut 

Partisipasi Masyarakat 

dalam pengelolaan Waduk 

 

Meliputi: 

- melaksanakan program untuk menyadarkan dan 

mendidik masyarakat yang tinggal di sekitarnya 

waduk, 

- meningkatkan pendapatan masyarakat dengan 

memberikan skema insentif dalam mempromosikan 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan waduk, 

- melaksanakan proyek partisipasi masyarakat agar 

bermanfaat baik bagi masyarakat maupun waduk - ini 

akan mencakup proyek-proyek seperti penanaman di 

area sabuk hijau (green belt) dan penyediaan 

keamanan untuk bendungan dan daerah sekitarnya, 

termasuk dengan fasilitas dasar keamanan bendungan 

(BDSF). 

Pembersihan endapan 

(minor) pada waduk  

Pembersihan sedimen dalam jumlah kecil hingga sedang 

(kurang dari 500.000 m3 sesuai dengan standar 

lingkungan pemerintah Republik Indonesia) di waduk, di 

daerah yang dekat dengan intake dan outlet yang 

tersumbat atau yang kapasitas operasinya telah berkurang 

oleh deposisi sedimen. Ini termasuk pengerukan, 

pembilasan dan pekerjaan alihan (diversion works). 
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Pembersihan gulma air 

(enceng gondok) dari 

waduk  

Pembersihan gulma air di beberapa area waduk yang 

dekat dengan intake dan outlet di mana operasionalnya 

dipengaruhi oleh pertumbuhan gulma air. 

Pembangunan Check Dam  Pembangunan check dam di daerah aliran untuk menahan 

sedimen dan yang dapat mengurangi aliran sedimen ke 

waduk. 

Penerapan langkah-langkah 

stabilisasi tepian sungai 

(riverbank) 

 

Pembangunan stabilisasi tepian sungai seperti dinding 

penahan gabion, revetments, tembok (groins) dan 

tanaman penghambat untuk mencegah erosi tepian 

sungai. 

Modifikasi prosedur 

operasional bendungan 

untuk mengurangi dampak 

sedimentasi terhadap 

operasional bendungan 

 

Menerapkan prosedur operasional yang dimodifikasi 

seperti proses pembilasan saat arus masuk tinggi ke 

dalam waduk untuk mencegah penumpukan endapan 

sedimen didekat outlet. 

Perumusan Rencana 

Pengelolaan Daerah Aliran 

Sungai untuk bendungan 

tertentu 

 

Termasuk perumusan model hidrologi yang dapat 

memprediksi dampak dari strategi mitigasi pada limpasan 

banjir dan tumpukan sedimentasi, penyusunan pedoman 

untuk konservasi DAS bendungan, melaksanakan 

program konservasi DAS, dan mendirikan stasiun 

pengambilan sampel sedimen 

Partisipasi Publik dalam 

Pengelolaan daerah Aliran 

Sungai (DAS) 

 

Termasuk melaksanakan program partisipasi masyarakat 

dalam perencanaan konservasi DAS di DAS percontohan 

yang telah dipilih dan menerapkan langkah-langkah 

konservasi DAS guna meningkatkan pengelolaan air di 

desa, memperkenalkan teknik konservasi tanah, dan 

melaksanakan kegiatan lokal berskala kecil pada sungai 

seperti pembuatan check dam kecil dan gully plugs, serta 

mempromosikan langkah-langkah vegetasi. 

Pengembangan kapasitas 

dari Kementerian PUPR 

dan Lembaga Pengelolaan 

Bendungan 

 

Meliputi: 

- Penguatan kapasitas dari Kementerian PUPR agar  

mengelola portofolio bendungan secara lebih baik dan 

mengatur bendungan besar di negara ini, 

- Penguatan kapasitas lembaga pengelola bendungan 

dan kontraktor dan konsultannya untuk meningkatkan 

keberlanjutan rehabilitasi dan masa pakai waduk. 
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Perubahan jadwal 

operasional bendungan 

 

Dapat mengakibatkan perubahan dalam pelepasan air 

bagi pengguna air di area hilir. Perubahan jadwal 

pelepasan air hanya akan bersifat sementara untuk 

memungkinkan pelaksanaan dapat pekerjaan dilakukan. 

Jadwal operasional saat ini juga akan ditinjau dan 

beberapa lokasi waduk akan dilakukan perubahan 

pelepasan air untuk meningkatkan pasokan ke pengguna 

air di area hilir, dan menurunkan risiko limpasan 

(overtopping) pada saat hujan deras pada musim hujan 

(manajemen banjir). 

2.662.2 Penapisan dari DOISP2 

Dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan ini telah dibatasi dalam ruang lingkup 

pekerjaan yang diajukan sebelumnya. Bagian berikut ini menjelaskan gambaran dari 

persyaratan untuk memenuhi tujuan dan memastikan bahwa dampak lingkungan dan 

sosial yang terkait dengan proyek dapat diminimalkan 

Penapisan pada sub-proyek DOISP2 adalah untuk memastikan bahwa setiap sub-proyek 

diperiksa secara benar mengenai tingkat potensi adanya dampak lingkungan dan/atau 

sosial. Berdasarkan proses penapisan ini, sub-proyek yang mungkin menunjukkan dampak 

signifikan dapat diidentifikasi dan dilakukan penapisan kedua atau kajian lebih lanjut. 

Penapisan untuk sub-proyek akan mengikuti kebijakan Bank Dunia (lihat Tabel 2) dan 

Peraturan Pemerintah termasuk: (i) aspek lingkungan: Undang-Undang No. 32/2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 

27/2012 tentang Ijin lingkungan, yang menguraikan proses penilaian lingkungan (dan 

instrumennya) yang diharuskan untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak 

lingkungan dan sosial yang merugikan. Kemudian untuk panduan pelaksanaan PP No. 

27/2012, Menteri Negara menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

(PERMEN LH) No. 05/2012 tentang Jenis Rencana Usaha/Kegiatan yang wajib 

memiliki AMDAL, PERMEN LH No.16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen 

Lingkungan Hidup, PERMEN LH No. 17/2012 tentang Pedoman Keterlibatan 

Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak lingkungan Hidup dan Ijin Lingkungan, 

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

dan/atau Kegiatan di bawah Pekerjaan Umum yang  Membutuhkan Upaya Pengelolaan 

dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Peraturan Pemerintah (PP) No. 

6/1995 tentang Perlindungan Tanaman, Keputusan Menteri Pertanian 

No.887/Kpts/OT.210/9/1997 tentang Pengelolaan Hama, dan Pedoman Sekolah 

Lapangan Pengendalian Hama Terpadu; dan (ii) aspek sosial: UU No 2/2012 dan 

Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum, 

dan Peraturan Presiden No. 40/2014 yang merupakan  Perubahan dari Peraturan 

Presiden Nomor 71/2012 tentang Pengadaan lahan untuk Kepentingan Umum . 

Tabel 2: Kebijakan Bank Dunia dalam Pengamanan Lingkungan dan Sosial (Safeguard) 

Kebijakan Safeguard 
Ringkasan Kebijakan dan Pekerjaan yang Perlu 

Dilakukan 
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Kebijakan Safeguard 
Ringkasan Kebijakan dan Pekerjaan yang Perlu 

Dilakukan 

Kajian Lingkungan 

(OP/BP 4.01) 

Proses penilaian risiko dan dampak lingkungan potensial 

dari proyek, cakupan, kedalaman, dan jenis analisis 

tergantung pada sifat, skala, dan potensi dampak lingkungan 

dari proyek yang diusulkan. Penilaian lingkungan juga 

mengkaji alternatif proyek, mengidentifikasi cara untuk 

meningkatkan proses penyeleksian proyek, penempatan, 

perencanaan, desain, dan penerapan dengan cara mencegah, 

meminimalkan, mitigasi, atau memberi kompensasi untuk 

dampak lingkungan yang merugikan dan meningkatkan 

dampak positif, termasuk proses mengurangi dan mengelola 

dampak lingkungan yang merugikan selama seluruh 

pelaksanaan proyek. 

Pemindahan/Pemukiman 

Kembali secara Paksa 

dan Pembebasan 

Tanah/Involuntary 

Resettlement and Land 

Acquisition (OP/BP 

4.12) 

OP ini mensyaratkan penilaian dilakukan untuk potensi 

dampak sosial proyek, terutama yang melibatkan 

pembebasan lahan, relokasi penduduk, hilangnya aset 

produktif atau akses ke layanan, baik pada tahap 

pelaksanaan dan tahap operasional proyek. Kebijakan ini 

dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan 

pemindahan/pemukiman kembali dapat dipahami dan 

dilaksanakan sebagai program pembangunan berkelanjutan, 

yang menyediakan sumber daya investasi yang cukup untuk 

memungkinkan orang-orang yang terkena dampak untuk 

mendapatkan keuntungan proyek, jika memungkinkan, 

kesempata untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pemukiman kembali serta dalam kegiatan 

proyek. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang 

yang terkena dampak mendapatkan sarana dan sumber daya 

untuk meningkatkan mata pencaharian dan standar hidup 

mereka, atau setidaknya untuk memulihkannya secara 

nyata, seperti kondisi sebelum proyek. 

Masyarakat Hukum 

Adat/Indigenous 

Peoples (OP/BP 4.10) 

Tujuannya adalah untuk (a) memastikan bahwa semua 

Masyarakat AdatMasyarakat hukum adat mendapat manfaat 

dari pengembangan proyek, dan (b) menghindari atau 

mitigasi potensi efek yang merugikan bagi Masyarakat 

AdatMasyarakat hukum adat yang disebabkan oleh kegiatan 

bantuan dari Bank. Tindakan khusus diperlukan jika 

investasi Bank mempengaruhi Masyarakat AdatMasyarakat 

hukum adat dimana status sosial dan ekonominya 

membatasi kapasitas mereka untuk 

menyatakan/menyampaikan kepentingan dan hak-hak 

mereka terhadap lahan dan sumber daya produktif lainnya. 
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Kebijakan Safeguard 
Ringkasan Kebijakan dan Pekerjaan yang Perlu 

Dilakukan 

Sumber Daya Budaya 

Fisik (OP. 4.11) 

Properti bergerak atau tidak bergerak sangat penting 

terhadap warisan budaya setiap orang, seperti monumen 

arsitektur, seni atau sejarah, baik itu agama atau sekuler; 

situs arkeologi; kelompok bangunan yang secara 

keseluruhan memiliki kepentingan sejarah atau seni; karya 

seni; manuskrip, buku dan benda seni lainnya, 

minat/kepentingan sejarah atau arkeologi; serta koleksi 

ilmiah dan koleksi penting berupa buku atau arsip atau 

reproduksi dari properti yang didefinisikan di atas; 

Habitat Alami/Natural 

Habitat (OP 4.0.4) 

Lahan dan area air dimana komunitas ekosistem biologis 

terbentuk secara besar karena adanya spesies tanaman dan 

hewan asli serta aktivitas manusia yang tidak merubah 

fungsi utama ekologi daerah tersebut, pada tempat atau 

kondisi alam tertentu dimana tanaman atau hewan hidup. 

Pengelolaan Hama (OP 

4.09) 

Untuk meminimalkan dan mengelola risiko lingkungan dan 

kesehatan yang berhubungan dengan penggunaan pestisida 

dan mempromosikan serta mendukung pengelolaan hama 

yang aman, efektif, dan ramah lingkungan. 

Keamanan Bendungan  

(OP 4.37) 

Untuk menjamin kualitas dan keamanan desain dan 

pembangunan bendungan baru dan rehabilitasi bendungan 

yang sudah ada, dan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan 

yang mungkin akan terpengaruh oleh bendungan yang 

sudah ada. 

 

Kebijakan 

Pengungkapan Informasi 

(OP/BP 17.50) 

Semua proyek harus mengungkapkan informasi penting di 

negara tersebut melalui Infoshop Bank. 

Penapisan sub-proyek juga akan menentukan penilaian lingkungan yang perlu untuk 

dilakukan. Ada tiga jenis penilaian lingkungan dan langkah-langkah pengelolaan 

lingkungan dalam proses pengambilan keputusan dan persetujuan untuk melaksanakan 

rencana dan/atau kegiatan usaha: 

 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), 

 Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), 

 Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL). 

Ilustrasi dari penilaian lingkungan yang diperlukan dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1: Persyarataan Penilaian Lingkungan Nasional 

 

 

Pelaksanaan dari persyaratan penilaian lingkungan di atas berbeda-beda untuk setiap 

wilayah administrasi sehingga menyebabkan adanya perbedaan dalam tanggung jawab 

dari pemrakarsa usaha dan atau kegiatan untuk daerah yang berbeda meskipun jenis 

usaha dan/atau kegiatannya sama. Oleh karena itu dalam penapisan persyaratan penilaian 

lingkungan sangatlah penting untuk merujuk ke peraturan daerah.  

Adapun rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam daftar jenis usaha 

dan/atau kegiatan yang memerlukan AMDAL dan UKL-UPL, akan perlu melakukan 

pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan sesuai dengan Standard Prosedur 

Operasional (Standard Operating Procedures/SOP) relevan yang tersedia dan memiliki 

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL). 

Selain itu, kajian dampak tambahan akan diperlukan tergantung dari lingkup kegiatan 

masing-masing sub-proyek. Kajian dampak tambahan akan diperlukan bila lingkup 

kegiatan sub-proyek meliputi kegiatan pengadaan lahan dan/atau pemukiman kembali 

dan pada kondisi dimana terdapat keberadaan masyarakat hukum adat (Indigenous 

Peoples) pada lokasi sub-proyek. 

Perbandingan isu utama antara peraturan Pemerintah Indonesia dengan OP 4.01 Bank 

Dunia mengenai persyaratan kajian lingkungan terdapat dalam tabel dibawah ini. 

BISNIS DAN / ATAU KEGIATAN 

YANG MEMBUTUHKAN  

AMDAL 

BISNIS DAN / ATAU KEGIATAN 

YANG MEMBUTUHKAN  

UKL-UPL 

SPPL 

KATEGORI AMDAL  

KATEGORI UKL-UPL 
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Tabel 3: Analisa Kesenjangan Persyaratan Kajian Lingkungan  

 

Lingkup/Topik  Kebijakan Bank Dunia  Peraturan Pemerintah Indonesia  Identifikasi Kesenjangan Diatasi dalam ESFM 

OP 4.01 Kajian Lingkungan 

Referensi terhadap 

kerangka legal dan 

administrative seperti 

perjanjian, kesepakatan 

lingkungan 

internasional, 

kebijakan standar 

internasional, dsb.  

 

OP 4.01 Paragraf 3 

OP 4.01 (Lampiran B) 

Kajian Lingkungan 

mempertimbangkan kewajiban 

negara terhadap kegiatan proyek 

sesuai dengan perjanjian atau 

kesepakatan lingkungan terkait. 

 

Permen LH No. 16/2012 Lampiran I 

mengatur bahwa data dan informasi lain 

yang dibutuhkan dalam pelaporan UKL-UPL 

harus mempertimbangkan referensi terhadap 

persyaratan lain  

 

Kurangnya referensi kerangka legal 

dan administrative atas perjanjian, 

kesepakatan lingkungan 

internasional, kebijakan standar 

internasional, dsb. Peraturan yang 

ada saat ini hanya mengatur 

mengenai “data dan informasi lain”. 

 

ESMP dan UKL-UPL dari sub-proyek 

apabila diperlukan akan meliputi hal 

ini.  

Wilayah Pengaruh 

Proyek  

OP 4.01 Paragraf 2 

OP 4.01 (Lampiran B) 

Kajian Lingkungan menilai 

potensi risiko dan dampak 

lingkungan pada wilayah 

pengaruhnya, mengidentifikasi 

cara-cara untuk meningkatkan 

seleksi dan penempatan proyek, 

dll. 

 

Permen LH No. 16/2012 Lampiran I 

mengatur agar pemrakarsa proyek untuk 

menyediakan informasi secara detil 

mengenai aspek ini dengan “peta, skala 

operasi dan komponen kegiatan” yang akan 

digunakan untuk menentukan wilayah 

pengaruh proyek, keberadaan fasilitas 

pendukung dan fasilitas terkait dalam 

persiapan UKL-UPL sebagai praktek baik. 

Namun tidak dibahas mengenai wilayah 

pengaruh proyek diluar tapak proyek.  

 

Kurannya analisis mengenai wilayah 

pengaruh proyek, fasilitas 

pendukung, dampak yang diinduksi 

(induced impacts) dan analisis 

pemilihan lokasi untuk kegiatan 

yang membutuhkan UKL-UPL. 

 

ESMP dan UKL-UPL dari sub-proyek 

apabila diperlukan akan meliputi 

wilayah pengaruh proyek 

Penapisan dampak 

lingkungan  

OP 4.01 Paragraf 8 

OP 4.01 (Lampiran C) 

Penapisan lingkungan untuk 

setiap proyek yang diusulkan agar 

menentukan cakupan dan tipe 

kajian lingkungan yang 

diperlukan. 

 

Permen LH No. 16/2012 Pasal 6 mengatur 

persyaratan untuk mengevaluasi seluruh 

potensi dampak proyek dan menyiapkan 

langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi 

isu-isu tersebut.  

Permen PU No 10/PRT/M/2008 tentang 

Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan 

dibawah Pekerjaan Umum yang  

membutuhkan Upaya Pengelolaan dan 

Penapisan lingkungan berdasarkan 

ambang batas teknis hanya akan 

menyimpulkan besaran dan tipe 

kajian lingkungan yang kurang 

tepat. 

 

ESMP dan UKL-UPL dari Sub-proyek 

apabila diperlukan akan meliputi dan 

pelingkupan penapisan dampak 

lingkungan sesuai yang dijabarkan 

dalam Bagian 2.2. ESMF ini. 
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Lingkup/Topik  Kebijakan Bank Dunia  Peraturan Pemerintah Indonesia  Identifikasi Kesenjangan Diatasi dalam ESFM 

Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) 

memberikan panduan dalam menentukan 

cakupan dan tipe kajian lingkungan yang 

diperlukan.  

Namun penapisan lanjutan berdasarkan 

evaluasi dampak lingkungan yang signifikan 

tidak secara jelas dinyatakan.,  

 

Data Pemantauan 

Lingkungan  

OP 4.01 (Lampiran C) 

Data pemantauan lingkungan 

untuk menilai keberhasilan 

mitigasi dan untuk memperkaya 

tindakan korektif. 

 

Permen LMinistry of Environment 

Regulation No. 16/2012 Annex II clearly 

regulates the requirement for data monitoring 

of UKL-UPL. 

Tindak lanjut, analysis, dan 

penggunaan data pemantauan 

lingkungan yang tidak mencukupi 

untuk evaluasid dan perbaikan yang 

terus-menerus. 

Program pemantauan lingkungan 

yang tidak mencukupi atau tidak 

sesuai dengan skala dampak proyek.  

 

Hal ini akan dibahas dalam laporan 

implementasi ESMP dan UPL seperti 

yang dijabarkan pada Bagian 3.3 

ESMF ini. 

 

Pengembangan 

Kapasitas dan 

Pelatihan  

OP 4.01 Paragraf 13 

Ketika peminjam memiliki 

kapasitas teknis yang tidak 

memadai untuk melaksanakan 

fungsi-fungsi pengelolaan 

pengamanan lingkungan, proyek 

meliputi komponen untuk 

menguatan kapasitas tersebut. 

 

OP 4.01 (Lampiran C Paragraf 4) 

Program Bantuan Teknis (TA) 

untuk pelaksanaan ESMP/UKL  

 

Tidak dibahas Pengembangan kapasitas dan 

pelathan untuk implementasi 

ESMP/UKL yang tidak memadai. 

 

Hal ini dibahas dalam Bagian 4 ESMF 

ini.  

Pengaturan 

Institusional  

 

OP 4.01 (Lampiran C) 

Paragraf 4 dan 5. 

Kepmen LH No 16/2012 Lampiran III 

menjabarkan pengaturan institusional untuk 

pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan 

Tidak ada kesenjangan yang 

diidentifikasi  

Hal ini dijabarkan dalam Lampiran 2 

ESMF ini.  



DOISP2 – ESMF Draft Final 

24 

Lingkup/Topik  Kebijakan Bank Dunia  Peraturan Pemerintah Indonesia  Identifikasi Kesenjangan Diatasi dalam ESFM 

Institusi-institusi yang 

bertanggung jawab 

untuk pegelolaan 

lingkungan dan 

pelaksanaan ESMP  

ESMP harus memberikan 

deskripsi spesifik mengenai 

pengaturan institusional dan 

jadwal implementasi untuk 

langkah-langkah mitigasi dan 

pemantauan.  

 

UKL-UPL. 

 

Perkiraan biaya ESMP 

untuk memastikan 

pengaturan 

pembiayaan yang 

memadai  

 

OP 4.01 (Lampiran C Paragraf 5) 

ESMP meliputi perkiraan biaya 

awal dan biaya seterusnya dan 

sumber dana bagi pelaksanaan 

ESMP 

 

Panduan Menteri PU No. 08/BM/2009 

halaman 50 menjabarkan alokasi biaya bagi 

studi UKL-UPLyang harus meliputi biaya 

untuk personil, peralatan, material, survey 

lapangan, analisis laboratorium dan 

penyusunan laporan, dll.  

 

Tidak ada kesenjangan yang 

diidentifikasi  

Hal ini dibahas dalam Bagian 4 ESMF 

ini.  

Konsultasi Publik  OP 4.01- Paragraf 14 

Konsultasi dengan kelompok 

masyarakat terdampak dan 

lembaga masyarakat pada saat 

persiapan dan implementasi.  

 

Permen LH No. 17/2012 tentang Pedoman 

Keterlibatan Masyarakat dalam Proses 

Analisis Dampak lingkungan Hidup dan Ijin 

Lingkungan mencakup UKL-UPL. 

 

Permen LH No 16/2012 mengatur 

persyaratan pelaporan berkala bagi 

pelaksanaan UKL-UPL (setiap 6 bulan) 

 

Panduan Menteri PU No. 09/BM/2009 

Bagian 4.1.3 menjabarkan mengenai 

konsultasi publik 

 

Tidak ada kesenjangan yang 

diidentifikasi 

. 

THal ini dibahas dalam Bagian e.3 

ESMF ini  

Pengungkapan Publik OP 4.01—Paragraf 15 

Pengungkapan informasi yang 

tepat waktu dan mudah 

dimengerti dalam bahasa lokal. 

 

Tidak diatur dalam Permen LH namun diatur 

dalam Permen Kominfo  

 

Pengungkapan Publik tidak tercakup 

dalam Permen LH  

 

Hal ini dibahas dalam Bagian 2.5 

ESMF ini  
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Setiap tahun CPMU akan mempersiapkan Rencana Kerja dan dan Anggaran Tahunan 

untuk tahun berikutnya. Kegiatan untuk mempersiapkan seluruh dokumen kajian 

pengelolaan lingkungan dan sosial yang diperlukan dan anggaran untuk persiapannya 

akan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. 

Sangatlah peting ketika menentukan tingkat penilaian lingkungan yang diperlukan 

sebagai bagian dari DOISP2 untuk mengidentifikasi dampak lingkungan dan sosial 

berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan. 

Kategori yang ditetapkan berdasarkan matriks risiko kemungkinan dan keparahan serta 

konsekuensi terhadap dampak dengan memberikan klasifikasi tinggi, sedang dan rendah. 

Risiko ini didasarkan pada kegiatan tanpa langkah-langkah mitigasi yang akan dibahas 

dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial untuk masing-masing lokasi. 

Tabel 4: Matrik Penilaian Resiko 

Kemungkinan 

Kejadian  

Keparahan sebagai konsekuensi  kejadian 

 

Tinggi Menengah Rendah 

Tinggi TT TM TR 

Menengah MT MM MR 

Rendah RT RM RR 

TT = Resiko Ekstrim 

TM = Resiko Tinggi 

MT, MM, TR = Resiko Menengah  

MR, RT, RM, RR = Resiko Rendah 

Kegiatan pekerjaan yang terkait dengan DOISP2 telah diidentifikasi sebagai bagian dari 

inspeksi lokasi dan peninjauan dari survei yang sudah ada (parsial), studi kelayakan, dll., 

dari masing-masing 134 bendungan. Untuk masing-masing lokasi bendungan/waduk, 

Petunjuk Pelaksanaan Proyek (Project Implementation Manual) yang merupakan bagian 

dari Rencana Pelaksanaan Proyek (Project Implementation Plan) akan disiapkan dan 

memberikan deskripsi teknis dan situasional dari lokasi, dan deskripsi isu-isu operasional 

dan keselamatan. Dari hal ini, dampak lingkungan dan sosial akan dapat  diidentifikasi 

untuk memungkinkan klasifikasi penilaian yang sesuai dengan Lampiran 3Lampiran 3. 

Selain itu juga, Lampiran 4Lampiran 6 berisi rincian kegiatan dan dampak yang 

mungkin terkait dengan proyek dan penentuan persyaratan yang terkait dengan penilaian 

lingkungan. Proses penapisan akan menetapkan bahwa hampir seluruh sub-proyek 

DOISP2 akan membutuhkan UKL-UPL atau SPPL, karena tidak adanya hingga sedikit 

potensi timbulnya dampak lingkungan dan sosial yang signifikan. Jika dalam persiapan 

detail dan penapisan sub-proyek DOISP2 teridentifikasi potensi dampak besar yang 

merugikan atau tidak dapat diubah (ireversibel) yang berkaitan dengan pengamanan 

(safeguard) lingkungan atau sosial, maka untuk sub-proyek ini akan dilakukan studi 
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lanjutan dan AMDAL mungkin diperlukan. 

Sub-proyek DOISP2 sebagian besar akan berlokasi di Jawa (provinsi Jawa Barat, Jawa 

Tengah, dan Jawa Timur), dan beberapa di provinsi Nusa Tenggara Barat dan Timur, 

Aceh, Lampung, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan (daftar bendungan yang 

termasuk di dalam DOISP2 ditunjukkan dalam Lampiran 1. 

Sebagian besar DAS yang berlokasi di Jawa rawan terhadap erosi karena lereng yang 

curam dan struktur tanahnya. Semua loaksi bendungan dan waduk telah didirikan 

setidaknya selama dua dekade, dan di beberapa kasus bahkan sudah hampir satu abad, 

dan telah membentuk ekonomi secara lokal dan pemukiman penduduk. Daerah hilir dari 

lokasi tersebut merupakan area budidaya dan kegiatan ekonomi yang telah berlangsung 

selama beberapa dekade. Sebagian penyediaan air diarahkan untuk irigasi pertanian, dan 

dalam beberapa kasus untuk pasokan air ke daerah perkotaan dan pasokan air industri, 

pembilasan saluran air (drainage flushing), dan sesekali budidaya air terbatas. Seluruh 

daerah hulu DAS merupakan area yang belum ditanami, dilindungi dan daerah 

(semi)budidaya pertanian, hutan produksi, perkebunan karet dan kayu, pertanian kering 

dan tadah hujan, dusun dan desa-desa yang tersebar luas, dan hutan masyarakat 

(pertanian multi-kanopi milik petani kceil dan silvi-culture). Terdapat sejumlah kecil 

hutan lindung daerah hulu DAS, namun, tak satu pun lokasi waduk berada lebih dekat 

daripada 1-2 km dari daerah tersebut, dan kegiatan yang diusulkan tidak dapat 

memperluas jangkauan secara fisik ke area tersebut secara langsung atau tidak langsung. 

Selain itu, tidak ada area hilir atau hutan lindung yang atau area cagar alam yang terletak 

berdekatan dengan lokasi proyek. 

Sebagian besar sub-proyek pada bendungan/waduk dan kegiatan berbasis masyarakat 

tidak akan memerlukan pembebasan lahan maupun menyebabkan adanya 

pemindahan/pemukiman kembali. Karena sub-proyek yang terkait dengan peningkatan 

dan perbaikan minor serta rehabilitasi fasilitas yang ada tidak akan menyebabkan adanya 

perubahan secara signifikan dalam pola penggunaan lahan yang sudah ada. Namun, 

Kerangka Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (Land Acquisition and 

Resettlement Policy Framework/LARPF) disusun dan disajikan dalam dokumen terpisah 

sebagai bagian dari ESMF ini, sebagai pedoman dalam mempersiapkan Rencana 

Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (Land Acquisition and Resettlement Action 

Plan/LARAP) jika diperlukan adanya pembebasan lahan dan pemukiman kembali bagi 

sub-proyek. Selain itu, apabila sub-proyek meliputi kegiatan yang dapat berdampak pada 

sumber daya budaya fisik, maka Protokol Kemungkinan Penemuan (Chance Find 

Protocol) akan diaplikasikan (lihat Lampiran 18 untuk panduan). 

Dari peta yang tersedia, data dari Departemen Sosial dan Bank Dunia tentang lokasi 

Masyarakat AdatMasyarakat hukum adat, tampak bahwa terdapat masyarakat 

adatmasyarakat hukum adat yang tinggal di area sekitar 134 lokasi waduk atau (sub)zona 

pengelolaan DAS yang termasuk dalam DOISP2 . Oleh karena itu Kerangka Perencanaan 

Masyarakat AdatMasyarakat hukum adat (Indigenous Peoples Planning 

Framework/IPPF) disiapkan untuk tujuan ini dan disajikan dalam dokumen terpisah 

sebagai bagian dari ESMF ini, dan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana 

Pengembangan Masyarakat AdatMasyarakat hukum adat (Indiginous Peoples Plan/IPP) 

untuk sub-proyek dimana dampak pada masyarakat dapat diidentifikasi dalam proses 

penapisan. Daftar Distribusi masyarakat hukum adat (IPs) diwilayah sekitar 134 waduk 
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terdapat pada Lampiran 15. Dengan pertimbangan bahwa kegiatan proyek hanya akan 

meliputi pekerjaan pada bendungan yang telah ada dan telah beroperasi selama bertahun-

tahun, dan berdasarkan pengalaman dalam DOISP1, maka sangat kecil kemungkinan 

bahwa sub-proyek DOISP2 akan mempengaruhi masyarakat hukum adat (IPs). 

Selain itu, kajian keamanan bendungan yang komprehensif akan dilakukan sebagai 

bagian dari kegiatan Intervensi Jaminan Keamanan Bendungan (Komponen 1). Hal ini 

sesuai dengan PERMEN PUPR No. 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan serta sesuai 

dengan OP 4.37 Bank Dunia tentang Keamanan Bendungan. Kajian Keamanan 

Bendungan Komprehensif akan diprioritaskan untuk dilakukan pada 23 bendungan besar 

yang telah dipersiapkan dalam DOISP1, serta pada investasi prioritas dari 111 bendungan 

besar lainnya dalam portofolio yang akan diprioritaskan berdasarkan kriteria tujuan untuk 

identifikasi dan kajian. Hasil dari kajian ini akan digunakan dalam menyusun Rencana 

Pengawasan dan Pemantauan Bendungan untuk beberapa dam terpilih. 

Meskipun dalam penilaian telah dipertimbangkan mengenai dampak dari hulu dan hilir 

yang terkait dengan kegiatan sub-proyek, tidaklah dimungkinkan untuk menentukan 

kegiatan eksternal di masa depan yang berpotensi berdampak pada lokasi bendungan 

(misalnya, kegiatan industri atau pertambangan dibagian hulu bendungan/waduk dimasa 

depan yang dapat mempengaruhi kualitas airnya), meskipun dari hasil ulasan terhadap 

lokasi ini, risiko tersebut masih dianggap rendah. 

DOISP2 tidak akan mendanai aktivitas didalam habitat alami yang kritis, hutan cadangan 

dan konservasi satwa liar dan kawasan hutan lindung. Pekerjaan dan kegiatan DOISP2 

dibatasi pada lokasi bendungan/waduk dan anak sungai (rivulets) yang telah ada dan alur 

liar (brooks) di daerah hulu DAS, tanpa adanya dampak besar terhadap area hilir yang, 

sehingga tidak akan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial serta 

daerah-daerah sensitif. DOISP2 hanya akan mendukung kegiatan dalam skema yang 

sudah ada, yang akan menimbulkan berdampak sementara terhadap ekosistem perairan 

secara tidak signifikan. Selain itu, rehabilitasi bendungan akan mendukung irigasi lahan 

pertanian dimana penggunaan pestisida akan diterapkan sebagai praktik umum, namun, 

Pemerintah Indonesia bersama dengan Bank Dunia juga mempromosikan pelaksanaan 

Pengendalian Hama Terpadu (Integrated Pest Management/IPM) dan praktik penanganan 

pestisida yang tepat. Pengendalian Hama Terpadu ini akan dilaksanakan bersama dengan 

para pemangku kepentingan dan terkait dan institusi pemerintah terkait sesuai dengan 

tugas dan fungsi dari masing-masing pihak. Kerangka Pengelolaan Hama terdapat pada 

Lampiran 19. 

2.3 Persyaratan Penapisan Pengamanan  

Proses penapisan, kajian dan identifikasi dampak potensial dan penyusunan langkah-

langkah minitasi dan instrument pengamanan dari sub-proyek DOISP2 harus menjadi 

bagian dari siklus proyek dan perencanaan dan implementasi dokumen. Proses penapisan 

pengamanan bagi sub-proyek DOISP2 adalah sebagai berikut: 

Tahap 1: Penapisan berdasarkan daftar negative (negative checklist) 

Daftar Negatif Kegiatan yang Dilarang: untuk menghindari dampak-dampak yang 

merugikan terhadap lingkungan dan masyarakat, proposal sub-proyek yang mencakup 

kegiatan ini secara jelas tidak dibiayai dalam DOISP2: 
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(i) Pembangunan bendungan baru dan dekomisi bendungan yang ada. 

(ii) Pengerukan dan pembuangan lumpur skala besar (dengan volume di atas 

500.000 m3). 

(iii) Rehabilitasi/pekerjaan minor didalam habitat alami dan wilayah dilindungi 

yang telah ada atau yang sedang diajukan. 

(iv) Rehabilitasi/pekerjaan besar yang dinilai dapat menimbulkan dampak negative 

lingkungan yang signifikan. 

(v) Kemungkinan akan menyebabkan pembebasan lahan dan pemukiman tidak 

sukarela yang signifikan. 

(vi) Kemungkinan akan menyebabkan dampak yang merugikan bagi kelompok-

kelompok etnis atau masyarakat hukum adat (IP) yang tinggal pada desa lokasi 

sub-proyek dan/atau pada desa sekitar lokasi sub proyekatau dianggap tidak 

dapat ditolerir oleh kelompok etnis yang hidup dalam sebuah desa yang 

memiliki komposisi etnis beragam.  

(vii) Hilang atau rusaknya benda-benda kebudayaan, termasuk lokasi arkeologi 

(prasejarah), paleontology, historis, religi, kebudayaan dan nilai-nilai alami 

yang unik. 

(viii) Pembelian atau penggunaan pestisida, insektisida, herbisida dan kimia 

berbahaya lain, asbes dan investasi lain yang merugikan ingkungan. 

(ix) Konversi atau degradasi habitat alami yang signifikan atau dimana konservasi 

dan/atau manfaat lingkungan tidak lebih besar dari potensi kerugiannya. 

Tahap 2: Identifikasi isu-isu pengamanan dan persiapan langkah-langkah mitigasi 

Apabila proposal suatu sub-proyek dapat dibiayai karena tidak meliputi kegiatan 

sesuai dalam daftar legatif diatas, maka pemohon sub-proyek harus mengidentifikasi 

isu-isu pengamanan utama dan memberikan langkah-langkah mitigasi yang berkaitan 

dengan aspek-aspek dibawah ini: 

 Pekerjaan Sipil. Ditjen SDA akan memastikan bahwa seluruh sub-proyek yang 

melibatkan pekerjaan spil akan mematuhi peraturan Pemerintah Indonesia. 

Langkah-langkah mitigasi akan disiapkan, dimasukkan dan diimplementasikan 

dalam proposal apaun yang melibatkan pekerjaan konstruksi atau perubahan pada 

penggunaan tanah dan air yang dapat mengakibatkan dampak degatif bagi 

lingkungan. Langkah utama adalah untuk menghindari atau meminimalisir dampak 

negative sebisa mungkin dengan mencari alternatif desain sub-proyek. Kegiatan 

pekerjaan sipil skala kecil dapat dilakukan dengan aplikasi rekayasa yang baik 

(good engineering) dan praktik pembenahan (housekeeping), atau kegiatan apapun 

yang dapat menyebabkan dampak lingkungan yang kecil dan bersifat lokal harus 

menyusun Rencana Pengelolaan LIngkungan dan Sosial. 

 Pembebasan Lahan. Pembebasan Lahan harus dihindari atau diminimalisir sebisa 

mungkin dengan mencari alternative desain sub-proyek. Apabila diperlukan, 

pembebasan lahan skala kecil dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dan 

prosedur yang terdapat dalam Kerangka Kebijakan Pembebasan Lahan dan 
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Pemukiman Kembali (LARPF / Lampiran 4). Selain itu perlu dilakukan 

konsultasi awal, dokumentasi yang memadai, kajian dan persetujuan dari Bank 

Dunia. 

 Masyarakat Hukum Adat (IPs). Diantisipasi tidak akan ada dampak yang 

merugikan terhadap IPs. Bila suatu sub-proyek akan bekerja pada wilayah yang 

terdapat keberadaan IPs, langkah-langkah dan rencana khusus akan disusun 

berdasarkan prinsip-prinsip dan prosedur yang dijabarkan dalam Kerangka 

Perencanaan Masyarakat hukum adat (IPPF / Lampiran 5) untuk memastikan 

bahwa masyarakat hukum adat yang rentan terkecualikan dari program 

pembangunan apapun akan menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai 

secara budaya. 

Sub-proyek yang akan melibatkan pembebasan lahan skala kecil atau dapat berdampak 

negatif pada habitat alami, sumber daya budaya fisik, atau menyebabkan dampak 

lingkungan atau sosial negatif minor, dan bila proposal akan mempengaruhi IP secara 

positif perlu menyusun UKL-UPL, LARAP dan/atau IPP. Dalam hal ini, pembebasan 

lahan “minor” ditunjukan dengan pembebasan lahan yang tidak lebih dari 10% dari 

keseluruhan kepemilikan asset produktif dan mempengaruhi kurang dari 200 orang 

atau tidak melibatkan relokasi fisik. Selain itu, dampak lingkungan “minor” ditunjukan 

dengan tingkat dampak yang dapat dimitigasi secara penuh dengan praktek rekayasa 

baik. Daftar penapisan pengamanan dijabarkan pada Lampiran 16.  

2.672.4 Penilaian Penapisan untuk Sub-proyek Tahun 1 

Untuk tahun pertama (tahun 2017) tedapat 6 bendungan/waduk, yang akan menjalani 

rehabilitasi/perbaikan minor. Sub-proyek awal dipilih berdasarkan proses penapisan dan 

penilaian risiko yang dijelaskan di atas. Sub-proyek tersebut adalah: 

1. Ubrug (gerbang radial spillway) terletak di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten 

Purwakarta, Jawa Barat. Ubrug yang pengelolaannya dibawah BBWS Citarum 

t;merupakan satu dari tiga bendungan pelana dari Bendungan Jatiluhur. Studi 

khusus (special study) menyimpulkan bahwa sebuah gerbang dengan control 

penuh di keluaran spillway tambahan diperlukan untuk mengurangi risiko 

overspill dikemudian hari. Pada saat pembangunan, keempat outlet pada spillway 

tambahan ditutup dengan lengkungan beton padat. Ini dapat dihancurkan dengan 

peledakan menggunakan bahan peledak (dynamite) pada saat kejadian banjir 

tinggi. Untuk meningkatkan kapasitas operasional, diusulkan untuk kembali pada 

rancangan awal dengan mengganti lengkungan beton menjadi dua gerbang radial. 

2. Ketro terletak di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Bendungan 

Ketro dibawah BBWS Bengawan Solo memiliki ketinggian 15m, dan merupakan 

bendungan isian tanah (earth fill dam) dengan inti tanah liat pusat yang dibangun 

pada tahun 1984. Studi khusus menyimpulkan bahwa terjadi aliran air (piping) di 

lereng hilir membutuhkan solusi permanen. Bagian tanggul utama pada 0+180 

juga disimpulkan tidak aman dengan faktor keamanan (SF) dibawa minimal yaitu 

1.2 dan 1.3 dengan dan tanpa gempa bumi. Berdasarkan temuan Studi khusus ini, 

lingkup pekerjaan dibawah DOISP2 diusulkan meliputi tanggul utama, 

penggantian minor hidromekanik dan pengurugan sedimen.h; 
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3. Penjalin terletak di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa 

Tengah. Bendungan Penjalin dibawah BBWS Pemali Juana memiliki tinggi 23m, 

dan merupakan bendungan isian tanah homogen (homogenous earth fill dam); 

yang dibangun pada tahun 1934. Studi khusus menyimpulan bahwa keamanan 

bendungan utama terhadap gempa berada dibawah tingkat minimum. Selain itu 

ditemukan adanya piping di lereng hilir juga diobservasi Berdasarkan temuan 

Studi khusus, lingkup pekerjaan dalam DOISP2 diusulkan meliputi rehabilitasi 

bendungan utama menggunakan diaphragm wall, penggantian minor 

hidromekanik dan pengurugan sedimen. 

4. Greneng terletak di Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. 

Bendungan Greneng ;dibawah BBWS Pemali Juana memiliki tinggi 13m dan 

merupakan bendungan isian tanah homogen (homogenous earth fill dam) yang 

dibangun tahun 1918. Studi khusus menemukan hasil yang serupa dengan 

bendungan Penjalin. Berdasarkan temuan studi khusus, lingkup pekerjaan dalam 

DOISP2 diusulkan meliputi penggantian material sepanjang bendungan, 

peningkatan padatan dan stabilitas serta pengurugan sedimen. 

5. Tempuran terletak di Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. 

Bendungan Tempuran dibawah BBWS Pemali Juana memiliki tinggi 18m, dan 

merupakan bendungan isian tanah homogen yang dibangun pada tahun 1916. 

Studi khusus menyimpulkan sering terjadi piping pada lokasi dimana terdapat 

pohon besar yang telah dipangkas. Pergeseran dan retakan pada level puncak 

(crest) juga ditemukan. Berdasarkan temuan Studi khusus, lingkup pekerjaan 

dibawah DOISp2 meliputi penggantian material sepanjang bendungan, 

peningkatan padatan dan stabilitas serta pengurugan sedimen.; 

6. Mrancang terletak di kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi 

Kalimantan Timur. Bendungan Mrancang dibawah BWS Kalimantan III memiliki 

tinggi 8m, dan merupakan bendungan isian tanah homogen yang dibangun pada 

tahun 1995. Studi khusus menyimpulkan adanya konsolidasi dan retakan pada 

puncak eksisting sekitar 1,8 meter dibawah level rancangan. Spillway yang ada 

juga kemungkinan tidak cukup mengatasi banjir sehingga bendungan ini dianggap 

tidak aman. Berdasarkan temuan dari studi khusus, lingkup pekerjaan dibawah 

DOISP2 meliputi perataan bendungan utama yang bergelombang dan perbaikan 

spillway, penggantian minor hidro-mekanik dan pengurugan sedimen.   

Tabel 4 Tabel 5 memberi rincian penilaian penapisan untuk 6 bendungan pertama, 

dimana penyaringan  selanjutnya akan dilakukan pada perencanaan sub-proyek. Penilaian 

didasarkan pada informasi luasan pekerjaan yang terukur, yang tercakup dalam Rencana 

Pelaksanaan Proyek (Project Implementation Plan/PIP). 

Sebagai catatan bahwa seluruh kegiatan yang dirinci pada Tabel 4 Tabel 4 akan 

memiliki dampak risiko rendah terhadap: 

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

2. Limbah Domestik dan limbah konstruksi yang terkait dengan kegiatan konstruksi; 

3. Berkurangnya sumber daya alam alami terkait dengan penggunaan bahan bakar 

untuk kendaraan dan peralatan mekanik, bahan yang digunakan untuk bangunan 
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seperti semen, batu dan aspal; 

4. Polusi suara terkait langsung dengan berbagai kegiatan; 

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

terutama jika bekerja berdekatan dengan badan air; 

6. Gangguan atau perubahan jadwal pelepasan air; 

7. Tidak ada pembebasan lahan; 

8. Tidak ada dampak pada masyarakat adatmasyarakat hukum adat. 

 

Dapat disimpulkan bahwa dampak lingkungan dan sosial langsung dan tidak langsung 

baik pada area hulu dan hilir yang terkait dengan kegiatan dapat dianggap minim. 

Langkah-langkah mitigasi secara rinci untuk setiap situs bendungan akan diuraikan di 

dokumentas UKL-UPL dari masing-masing lokasi spesifik dengan contoh langkah-

langkah mitigasi umum yang disebutkan dalam Lampiran 4.Lampiran 6. Proses yang 

terkait dengan persiapan dan persetujuan UKL-UPL untuk setiap lokasi dirinci dalam  

Gambar 2 Gambar 2 di bawah ini. 
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Tabel 5: Penilaian Penapisan untuk 6 Bendungan awal (Tahun 1 – 2017) 

Kegiatan Aspek Dampak Lingkungan dan Sosial 
Tingkatan 

Dampak 

UBRUG 

Mobilisasi 

Peralatan, 

Material dan 

Tenaga Kerja 

Kendaraan/Transportasi Polusi udara – Dampak debu pada sistem pernapasan manusia dari materiall 

halus yang hilang selama transportasi 

RENDAH 

Polusi suara - dampak dari pergerakan kendaraan 

Dampak Lalu Lintas - gangguan lalu lintas sementara 

Polusi air - potensi beban sedimen tambahan dalam sistem air dari tumpahan  

material selama transportasi 

Mobilisasi Tenaga Kerja kecemburuan sosial antara pekerja dan anggota masyarakat lokal lainnya 

Pembongkaran 

beton 
Pekerjaan Pembongkaran Polusi udara - Dampak Debu pada sistem pernapasan manusia dari materiall 

halus yang hilang selama pembongkaran 

RENDAH 
Polusi air - potensi beban sedimen tambahan dalam sistem air dari 

pembongkaran 

Polusi suara - dampak dari pembongkaran 

Penempatan puing beton Tidak Ada Dampak Tambahan 

Pemasangan 

gerbang radial 
pekerjaan  konstruksi sipil Polusi air - dampak dari limpahan sisa bahan konstruksi  RENDAH 

PENJALIN 

Mobilisasi 

Peralatan, Bahan 

dan Tenaga Kerja 

Kendaraan Polusi udara – Dampak Debu pada sistem pernapasan manusia dari materiall 

halus yang hilang selama transportasi 

RENDAH 

polusi suara - dampak dari pergerakan kendaraan 

Dampak Lalu Lintas - gangguan lalu lintas sementara 

polusi air - potensi beban sedimen tambahan dalam sistem air dari tumpahan  

material selama transportasi 

Mobilisasi tenaga Kerja kecemburuan sosial antara pekerja dan anggotamasyarakat lokal lainnya 

Perbaikan Jalan Penggalian jalan yang rusak polusi suara - dampak daripekerjaan penggalian pada penduduk lokal RENDAH 
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Kegiatan Aspek Dampak Lingkungan dan Sosial 
Tingkatan 

Dampak 

yang telah din 

Inspeksi 

Polusi udara - Debu berdampak pada sistem pernapasan manusia dan dari 

kegiatan penggalian 

Penempatan dan pemadatan bahan 

dasar. 
Tidak Ada Dampak Tambahan 

Penempatan beton aspal (ATB) 
Tidak Ada Dampak Tambahan 

Pemasangan 

dinding penahan 

batu  

Konstruksi dinding Polusi udara - Debu berdampak pada system pernafasan manusia dan flora dan 

fauna dari kegiatan konstruksi RENDAH 

polusi air - dampak dari sisa tumpahan bahan konstruksi. 

Rehabilitasi Dam 

Crest 
Penggalian batu dari crest yang rusak Polusi udara - Debu berdampak pada sistem pernapasan manusia dan dari 

pekerjaan penggalian 

RENDAH 

 Penempatan dan pemadatan bahan 

dasar 
Polusi suara – dampak dari kegiatan pemadatan 

 Penempatan beton aspal (ATB) 
Tidak Ada Dampak Tambahan 

 Pengelasan pagar perimeter bendungan 
Tidak Ada Dampak Tambahan 

Pengerukan 

Sedimen 

kegiatan pengerukan 
Tidak Ada Dampak Tambahan - 

Rehabilitation 

saluran air 

Rehabilitasi Pekerjaan Sipil 
Tidak Ada Dampak Tambahan 

- 

Rehabilitasi rak 

sampah, rumah 

katup dan 

perlengkapannya 

Pengelasan, pengecatan, pemasangan 

dan penggantian katup 
Tidak Ada Dampak Tambahan 

- 

TEMPURAN 

Mobilisasi 

Peralatan, Bahan 

dan Tenaga Kerja 

Kendaraan Polusi udara – Dampak Debu pada sistem pernapasan manusia dari materiall 

halus yang hilang selama transportasi 

RENDAH 
polusi suara - dampak dari pergerakan kendaraan 

Dampak Lalu Lintas - gangguan lalu lintas sementara 

polusi air - potensi beban sedimen tambahan dalam sistem air dari tumpahan  

material selama transportasi 
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Kegiatan Aspek Dampak Lingkungan dan Sosial 
Tingkatan 

Dampak 

Mobilisasi tenaga Kerja kecemburuan sosial antara pekerja dan anggotamasyarakat lokal lainnya 

Rehabilitasi Dam 

Crest 

Rehabilitasi Pekerjaan Sipil Polusi udara – Dampak Debu pada sistem pernapasan manusia dari pekerjaan 

sipil RENDAH 

Pengerukan 

Sedimen 

kegiatan pengerukan 
Tidak Ada Dampak Tambahan - 

Instalasi peralatan 

baru (inklinometer, 

dial gauge) di 

bendungan 

Instalasi dan penggantian peralatan 
Tidak Ada Dampak Tambahan 

- 

MERANCANG 

Mobilisasi 

Peralatan, Bahan 

dan Tenaga Kerja 

Kendaraan Polusi udara – Dampak Debu pada sistem pernapasan manusia dari materiall 

halus yang hilang selama transportasi 
RENDAH 

polusi suara - dampak dari pergerakan kendaraan 

Dampak Lalu Lintas - gangguan lalu lintas sementara 

polusi air - potensi beban sedimen tambahan dalam sistem air dari tumpahan  

material selama transportasi 

Mobilisasi tenaga Kerja kecemburuan sosial antara pekerja dan anggotamasyarakat lokal lainnya 

Perbaikan jalanan 

yang di inspeksi 
Pengerukan jalanan yang rusak Polusi udara – Dampak Debu pada sistem pernapasan manusia dari pekerjaan 

pengerukan 
RENDAH 

 Penempatan dan pemadatan material 

dasar 
Polusi suara – dampak dari kegiatan pemadatan  

 Penempatan beton aspal (ATB) 
Tidak Ada Dampak Tambahan 

Kegiatan 

Dewatering 

Memompa air dari reservoir di lokasi 

rehabilitasi 

Pencemaran  kualitas air / air waduk - dampak potensial dari beban sedimen 

tambahan 
RENDAH 

instalasi kist dam Pencemaran  kualitas air / air waduk - dampak potensial dari beban sedimen 

tambahan 
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Kegiatan Aspek Dampak Lingkungan dan Sosial 
Tingkatan 

Dampak 

Pekerjaan 

Penyaringan 

Saluran air pada 

kerja pada kaki 

bendungan dan 

konstruksi 

perlengkapan 

Penempatan material (pasir, kerikil) 

dan pemasangan geotekstil 
Tidak Ada Dampak Tambahan 

- Pengelasan sendi jembatan pada 

bangunan spillway 
Tidak Ada Dampak Tambahan 

Penegrukan 

Sedimen 

Pekerjaan pengerukan 
Tidak Ada Dampak Tambahan - 

Rehabilitasi 

saluran air 

Rehabilitasi Pekerjaan Sipil 
Tidak Ada Dampak Tambahan 

- 

Pemasangan 

peralatan hydro 

mekanik dan baru 

pada bendungan 

Instalasi dan penggantian peralatan 
Tidak Ada Dampak Tambahan - 

Hydro mekanik (gerbang, rak sampah 

pada bagian intake dan frame panduan 

pada outlet bawah) 

 

Tidak Ada Dampak Tambahan 
- 

GRENENG 

Mobilisasi 

Peralatan, Bahan 

dan Tenaga Kerja 

Kendaraan Polusi udara – Dampak Debu pada sistem pernapasan manusia dari materiall 

halus yang hilang selama transportasi 

RENDAH 

polusi suara - dampak dari pergerakan kendaraan 

Dampak Lalu Lintas - gangguan lalu lintas sementara 

polusi air - potensi beban sedimen tambahan dalam sistem air dari tumpahan  

material selama transportasi 

Mobilisasi tenaga Kerja kecemburuan sosial antara pekerja dan anggotamasyarakat lokal lainnya 

Earth work 

(didalam 

benduangan) 

Earth work Polusi suara – dampak dari kegiatan pemadatan 

RENDAH 

Kegiatan 

Dewatering  

Memompa air dari reservoir di lokasi 

rehabilitasi  

Pencemaran  kualitas air / air waduk - dampak potensial dari beban sedimen 

tambahan RENDAH 
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Kegiatan Aspek Dampak Lingkungan dan Sosial 
Tingkatan 

Dampak 

instalasi kist dam  Pencemaran  kualitas air / air waduk - dampak potensial dari beban sedimen 

tambahan 

Spillway dan 

tanggul 

kegiatan rehabilitasi Tidak Ada Dampak Tambahan 

- 

KETRO 

Mobilisasi 

Peralatan, Bahan 

dan Tenaga Kerja 

Kendaraan Polusi udara – Dampak Debu pada sistem pernapasan manusia dari materiall 

halus yang hilang selama transportasi 
RENDAH 

polusi suara - dampak dari pergerakan kendaraan 

Dampak Lalu Lintas - gangguan lalu lintas sementara 

polusi air - potensi beban sedimen tambahan dalam sistem air dari tumpahan  

material selama transportasi 

Mobilisasi tenaga Kerja kecemburuan sosial antara pekerja dan anggotamasyarakat lokal lainnya 

Perbaikan jalan 

yang di inspeksi (di 

atas bendungan) 

Pengerukan jalanan yang rusak Polusi udara – Dampak Debu pada sistem pernapasan manusia dari pekerjaan 

pengerukan 
RENDAH 

Penempatan dan pemadatan material 

dasar 
Tidak Ada Dampak Tambahan 

Penempatan beton aspal (ATB) 
Tidak Ada Dampak Tambahan 

Pemasangan 

dinding penahan 

batu 

Konstruksi dinding Polusi udara - Debu berdampak pada sistem pernapasasn manusia dan flora 

dan fauna dari kegiatan konstruksi 
RENDAH 

polusi air - dampak dari bahan sisa limpahan konstruksi 

Rehabilitasi Dam 

Crest 
Penggalian batu dari dam crest yang 

rusak 

Polusi udara - Debu berdampak pada sistem pernapasan manusia dan dari 

pekerjaan penggalian 
RENDAH 

Penempatan dan pemadatan material 

dasar 

Tidak Ada Dampak Tambahan 

Penempatan beton aspal (ATB) 
Tidak Ada Dampak Tambahan 

Formatted: Font color: Text 1, Dutch (Netherlands)

Formatted: Font color: Text 1, Dutch (Netherlands)



DOISP2 – ESMF Draft Final 

37 

Kegiatan Aspek Dampak Lingkungan dan Sosial 
Tingkatan 

Dampak 

Pengelasan pagar perimeter bendungan 
Tidak Ada Dampak Tambahan 

Pengerukan 

sedimen 

Pekerjaan pengerukan 
Tidak Ada Dampak Tambahan - 

Pemasangan alat 

baru (piezometer, 

inklinometer, v-

notch, penyelesaian 

multiplayer 

bendungan) 

Instalasi dan penggantian peralatan 
Tidak Ada Dampak Tambahan 

- 
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Gambar 2: Kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai Pengamanan Lingkungan 

(Safeguard) 

 

2.682.5 Konsultasi Publik & Keterlibatan Pemangku Kepentingan 

a. Proses Penyusunan ESMF  

Rancangan ESMF telah disampaikan kepada para pemangku kepentingan di tingkat 

nasional serta kepada perwakilan dari daerah dimana sub-proyek akan dilaksanakan, pada 

konsultasi publik yang akan dilakukan pada akhir 3 November 2016. Peserta konsultasi 

publik akan disajikan salinan rancangan ESMF dalam bahasa Indonesia. Diskusi 

Start 

Type or Quantity of Dam 

Rehabilitation Plan 

Ministerial Decree of Settlement and Regional 

Infrastructure No. 17/2003 on Settlement 

Activities and Regional Infrastructure that 
require UKL and UPL 

Minister of Environment No.16 of 2012 

concerning the Guidelines for Preparation of 

Environmental Document  

Administrative Location of Residential and 

Settlement Development Activities 

BLH Kabupaten/Kota, if the activities are located on 1 (one) region 

of Kabupaten/Kota 
BLH Province if the activities are located in more than 1 (one) 

Kabupaten/Kota 
Ministry of Environment, if the activities are located more than 1 

(one) province or inter country 

Appropriate with Law 

Proposed and Legalization of  

UKL & UPL 

Proposed and Legalization of  

UKL & UPL 

Input/revision from Technical 
Team & Community Representative  

Finish 

Legalization of UKL & UPL 
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difokuskan pada: 

1. Paparan ringkasan mengenai tujuan pembangunan proyek DOISP2 secara 

keseluruhan; 

2. Pengaturan kelembagaan untuk pelaksanaan proyek; 

3. Tinjauan dari daftar potensi sub-proyek di DOISP2; 

4. Daftar dan penjelasan singkat tentang kegiatan yang diusulkan untuk sub-proyek; 

5. Status persiapan proyek; 

6. Tantangan kunci lingkungan dan sosial dalam DOISP2 secara keseluruhan dan 

untuk subyek tersendiri yang teridetifikasi untuk implementasi di Tahun 1; 

7. Tinjauan sistem UKL-UPL Indonesia sehubungan akan berlakunya UKL-UPL 

tersebut untuk proyek ini; 

8. Tinjauan singkat tentang Penilaian Lingkungan Bank Dunia OP4.01 dan 

bagaimana hal tersebut akan diterapkan dalam proyek ini; 

9. Ketentuan dari ESMF mengenai persyaratan penapisan, proses dan tanggung 

jawab, kategorisasi penilaian lingkungan sub-proyek, penyusunan Rencana 

Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP), proses review dan pengesahan, dll .; 

10. Pelaksanaan ESMP sebagai bagian dari pelaksanaan sub-proyek; 

11. Usulan standar langkah-langkah mitigasi untuk mengelola dampak lingkungan 

dan sosial; 

12. Mekanisme penanganan keluhan untuk masyarakat yang berpotensi terkena 

dampak untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian kekhawatiran dan 

keluhan tentang kinerja pengelolaan lingkungan dan sosial dari kegiatan sub-

proyek. 

Konsultasi publik membahas apresiasi positif bagi DOISP2 dikarenakan waduk-waduk 

tersebut telah memainkan peran positif secara keseluruhan dalam hal penyediaan air 

untuk kebutuhan irigasi lokal, dan mendiskusikan kesempatan bagi perbaikan 

keselamatan dan operasional yang sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan secara 

menerus dari layanan yang disediakan. Notulensi diskusi terdapat dalam Lampiran 

14.Lampiran 14. 

b. Proses Penyusunan Instrumen Pengamanan ESMP dan UKL-UPL 

Dalam kaitannya dengan pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses ESMP, 

DOISP2 akan berkonsultasi dengan kelompok yang terkena dampak proyek dan 

organisasi non-pemerintah lokal (LSM) tentang aspek-aspek lingkungan proyek dan 

menjadikan pendapat mereka sebagai bahan pertimbangan. Pemrakarsa Proyek akan 

melakukan konsultasi secara menerus sedini mungkin. 

Selain itu, apabila suatu sub-proyek perlu menyusun Rencana Aksi Pembebasan Lahan 

dan Pemukiman Kembali (LARAP) dan/atau Rencana Pembangunan Masyarakat hukum 

adat (IPP), prosedur tambahan untuk konsultasi publik dan pelibatan para pemangku 

kepentingan perlu dilakukan seperti yang tercantum dalam LARPF dan IPPF.  
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Karena pengetahuan lokal merupakan hal yang penting dalam merancang dan 

merencanakan pelaksanaan praktis langkah-langkah mitigasi, adalah penting agar 

konsultasi publik dilakukan selama penyusunan UKL-UPL. Konsultasi tersebut berlaku 

bagi enam sub-proyek UKL-UPL yang akan selesai pada tahun pertama (2017) DOISP2 

dan akan dilanjutkan secara paralel sesuai dengan Penilaian Proyek (Project Appraisal), 

dan diharapkan masukan yang akan diterima akan dimasukkan dalam bab tambahan 

untuk UKL-UPL yang relevan. 

Keterlibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam penyusunan ESMP dan 

UKL-UPL akan dilakukan pada saat persetujuan dokumen UKL-UPL melalui konsultasi 

dengan Tim Teknis UKL-UPL. Masukan dan saran dari para pemangku kepentingan 

terkait akan digunakan untuk penyempurnaan dokumen UKL-UPL untuk persetujuan. 

Tim Teknis UKL-UPL terdiri dari anggota tetap dan sementara. Anggota Tetap adalah 

perwakilan dari lembaga-lembaga yang ditunjuk untuk mengelola lingkungan seperti 

Badan Lingkungan Hidup, DInas Kehutanan, Dinas Kesehatan, BPN, Dinas Sosial dan 

Badan Sumber Daya Manusia. Sedangkan Anggota Sementara adalah perwakilan dari 

lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan proyek, seperti Dinas Pekerjaan Umum, 

Dinas Pertambangan, Dinas Pertanian, perwakilan masyarakat, LSM dan para ahli 

lingkungan.  

Panduan Umum Konsultasi dengan Para Pemangku Kepentingan untuk komponen 

partisipasi masyarakat dalam DOISP2 dituangkan dalam Project Implementation Plan 

(PIP) Bagian 3.3 untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan waduk dan Bagian 4.4 

untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS. Selain itu, persyaratan tentang 

pembentukan mekanisme penanganan keluhan untuk setiap sub-proyek terdapat dalam 

PIP Bagian 3.5Lampiran 17.  

Karena pengetahuan lokal merupakan hal yang penting dalam merancang dan 

merencanakan pelaksanaan praktis langkah-langkah mitigasi, adalah penting agar 

konsultasi publik dilakukan selama penyusunan UKL-UPL. Konsultasi tersebut berlaku 

bagi enam sub-proyek UKL-UPL yang akan selesai pada tahun pertama (2017) DOISP2 

dan akan dilanjutkan secara paralel sesuai dengan Penilaian Proyek (Project Appraisal), 

dan diharapkan masukan yang akan diterima akan dimasukkan dalam bab tambahan 

untuk UKL-UPL yang relevan. 

2.692.6 Penyingkapan/Penyampaian Informasi (Disclosure) 

Setelah revisi akhir dari ESMF dan keenam UKL-UPL selesai, dan diterima oleh Bank 

Dunia, dokumen-dokumen ini akan dijabarkan secara lokal dalam Bahasa Indonesia di 

website Kementerian PUPR, dan ESMF juga akan disampaikan pada Infoshop Bank 

Dunia. Selanjutnya UKL-UPL yang berkaitan dengan sub-proyek lainnya akan 

dijabarkan setiap kali mereka laporan tersebut telah disetujui untuk dimasukkan dalam 

Rencana Kerja Tahunan berkelanjutan DOISP2. 

Apabila suatu sub-proyek perlu menyusun Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan 

Pemukiman Kembali (LARAP) dan/atau Rencana Pembangunan Masyarakat hukum adat 

(IPP), persyaratan tambahan untuk penyampaian informasi/pengungkapan dokumen 

instrument pengamanan perlu dilakukan seperti yang tercantum dalam LARPF dan IPPF.  
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3. Pengelolaan Lingkungan 

DOISP2 akan menyediakan sumber daya untuk kegiatan-kegiatan berikut untuk 

mendukung pengelolaan lingkungan: 

(1) Penapisan Lingkungan dan Sosial untuk Sub-proyek DOISP2; 

(2) Penyusunan UKL-UPL untuk sub-proyek DOISP2; 

(3) Masukan ke dalam proses desain pada semua sub-proyek, termasuk konsultasi 

dengan para pemangku kepentingan; 

(4) Perbaikan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (sebagai bagian dari 

UKL-UPL); 

(5) Kerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan pihak terkait lainnya 

dalam semua sub-proyek; 

(6) Kerjasama dan bimbingan mengenai hal-hal lingkungan dan sosial antara 

konsultan dan konsultan sub-proyek; 

(7) Pembentukan mekanisme penyelesaian keluhan bagi sub-proyek DOISP2. 

3.1 Prosedur Pengelolaan Lingkungan 

Untuk memastikan bahwa pekerjaan terkait dengan proyek dilakukan dengan cara yang 

dapat meminimalkan dampak, maka dari itu perlu untuk mengelola isu-isu lingkungan 

dan sosial. 

Persetujuan terkait dengan semua tahapan persiapan dan pekerjaan akan dilakukan oleh 

B(B)WS sebagai Unit Pelaksana Proyek (PIP) berkoordinasi dengan Unit Manajemen 

Proyek Pusat (CPMU) Kementerian PUPR (dan, tanpa keberatan , Bank Dunia). 

Tabel 6: Peran dan Tanggung Jawab 

Kegiatan Institusi Pelaksana yang 

bertanggung jawab 

Institusi Pengawas yang 

bertanggung jawab 

1. Penapisan Dampak Pekerjaan 

Rehabilitasi dan/atau Pekerjaan 

Pengelolaan Sedimentasi 

B(B)WS Direktorat O&P (Kementerian 

PUPR) 

2. Persiapan Dokumen 

Pengamanan (UKL-UPL, 

LARAP, dan IPP sebagaimana 

diperlukan) 

  

a. Persiapan Adiministrasi B(B)WS Direktorat O&P (Kementerian 

PUPR) 

b. Penyusunan Dokumen B(B)WS Direktorat O&P (Kementerian 

PUPR) 

c. Persetujuan Tim Teknis UKL-UPL (untuk 

UKL-UPL) 

Bank Dunia (untuk LARAP dan 

IPP) 

Bank DuniaDirektorat O&P 

(Kementerian PUPR) 
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Kegiatan Institusi Pelaksana yang 

bertanggung jawab 

Institusi Pengawas yang 

bertanggung jawab 

3. Pelaksanaan dan Pemantauan 

Proyek  
 

 

 
 

a. Pelaksanaan Proyek    

- Operasional bendungan B(B)WS Direktorat O&P (Kementerian 

PUPR) 

- Waduk B(B)WS/Dinas PU  Direktorat O&P (Kementerian 

PUPR) 

- Wilayah DAS B(B)WS  

Dinas Pertanian 

Dinas Kehutanan 

Dinas Pertambangan 

Dinas Perindustrian 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

BLH  

Direktorat O&P (Kementerian 

PUPR) 

Dinas Pertanian 

Dinas Kehutanan 

Dinas Pertambangan 

Dinas Perindustrian 

Dinas Pekerjaan Umum  

BLH 

- Pelaporan B(B)WS 

Berkoordinasi dengan institusi 

terkait 

Direktorat O&P (Kementerian 

PUPR) 

Dinas PU Provinsi  

b. Pelaksanaan Pengelolaan 

Lingkungan 

  

- Operasional bendungan B(B)WS Direktorat O&P (Kementerian 

PUPR) 
- Waduk B(B)WS/Dinas PU  Direktorat O&P (Kementerian 

PUPR) 

- Wilayah DAS B(B)WS  

Dinas Pertanian 

Dinas Kehutanan 

Dinas Pertambangan 

Dinas Perindustrian 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

BLH  

Direktorat O&P (Kementerian 

PUPR) 

Dinas Pertanian 

Dinas Kehutanan 

Dinas Pertambangan 

Dinas Perindustrian 

Dinas Pekerjaan Umum  

BLH 

- Pelaporan B(B)WS 

Berkoordinasi dengan institusi 

terkait 

Direktorat O&P (Kementerian 

PUPR) 

Dinas PU Provinsi  

BLH (Provinsi atau 

Kabupaten/kota) 

Bank Dunia 

c. Pelaksanaan Pemantauan 

Lingkungan 

  

- Operasional bendungan B(B)WS Direktorat O&P (Kementerian 

PUPR) - Waduk B(B)WS/Dinas PU  Direktorat O&P (Kementerian 

PUPR) 
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Kegiatan Institusi Pelaksana yang 

bertanggung jawab 

Institusi Pengawas yang 

bertanggung jawab 

- Wilayah DAS B(B)WS  

Dinas Pertanian 

Dinas Kehutanan 

Dinas Pertambangan 

Dinas Perindustrian 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

BLH  

Direktorat O&P (Kementerian 

PUPR) 

Dinas Pertanian 

Dinas Kehutanan 

Dinas Pertambangan 

Dinas Perindustrian 

Dinas Pekerjaan Umum  

BLH 

- Pelaporan B(B)WS 

Berkoordinasi dengan institusi 

terkait 

Direktorat O&P (Kementerian 

PUPR) 

Dinas PU Provinsi  

BLH (Provinsi atau 

Kabupaten/kota) 

Bank Dunia 
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Box – 1 

Ringkasan Peran dan Tanggung Jawab Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Sosial 

DOISP2 

 

Tujuan Lingkungan Proyek: 

 Proyek akan dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengelolaan Lingkungan 

dan Sosial (ESMF) dan Perjanjian Pinjaman (Loan Agreements) 

Direktorat Operasional & Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kementerian PUPR: 

 Menyiapkan bimbingan dan pengawasan terhadap aspek lingkungan proyek. 

 Memastikan adanya koordinasi dengan Kabupaten/Kota/Provinsi/Pemerintah 

Pusat dan Bank Dunia, dan lembaga pemerintah nasional dan lokal lainnya. 

Konsultan Central Project Implementation Unit (di bawah Dir. O&P , Ditjen SDA): 

 Membantu dalam membentuk dan memastikan kepatuhan dijalankan sesuai 

dengan persyaratan ESMF, terutama selama perencanaan dan penilaian sub-

proyek. 

 Memastikan koordinasi dengan PIU termasuk konsultasi dan lokakarya 

koordinasi tahunan; dukungan pelatihan yang dibutuhkan dan penyebaran 

informasi. 

Konsultan Desain dan Supervisi (DSC, di bawah PIU): 

 Berperan memimpin dalam pelaksanaan tinjauan desain sub-proyek, 

pemantauan dan pelaporan pelaksanaan berkoordinasi dengan 

provinsi/kabupaten/kota dan Konsultan CPMU. 

 Memberikan bimbingan lingkungan yang diperlukan dan dukungan lapangan 

selama pelaksanaan sub-proyek. 

 Mendukung transportasi dan persyaratan pendanaan lain dari kunjungan 

pemantauan sub-proyek dan pertemuan konsultasi lokal CPMU/CPIU.  

Central Project Implementation Unit (B(B)WS) 

 Berperan memimpin perencanaan dan supervise proyek di tingkat Propoinsi 

 Berperan sebagai pusat koordinasi dan komunikasi proyek resmi dengan BLH dan lembaga 

pemerintah terkait lainnya. 

BLH (Badan Lingkungan Hidup; melayani di bawah pemerintah daerah di tingkat provinsi 

dan/atau kabupaten/kota) 

 Memantau pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial sub-proyek melalui 

Laporan Pelaksanaan Berkala UKL-UPL. 
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3.2 Peninjauan Dokumen dan Perubahan 

UKL-UPL yang telah lengkap dari sub-proyek akan ditinjau oleh Tenaga Ahli Safeguard 

(Safeguard Specialist) di tingkat nasional (CPIU) sebelum diajukan secara resmi kepada 

Dinas Lingkungan Daerah (BLH) dan Bank Dunia untuk disetujui. Proses persetujuan 

dengan Bank Dunia akan berlangsung setiap tahun pada saat review Rencana Kerja dan 

Anggaran Tahunan yang disampaikan oleh CPMU. Bank Dunia akan memberi masukan 

terhadap rancangan UKL-UPL yang disediakan pada saat peninjauan semi-tahunan untuk 

menghindari hasil akhir ESMP untuk disusun kembali, yang akan membutuhkan waktu 

dan dapat menciptakan kendala dalam pelaksanaan sub-proyek. Format UKL-UPL untuk 

sub-proyek DOISP2 akan mengikuti Lampiran 10. Lampiran 10. 

Peninjauan dan persetujuan akhir dari semua dokumen lingkungan yang diperlukan akan 

menjadi prasyarat untuk penyelesaian desain rinci (DD) dan persiapan dokumen tender 

(TD) oleh Direktorat O&P, Ditjen SDA, Kementerian PUPR. Selain itu PIU (B(B)WS) 

harus menunjukkan bagaimana mitigasi lingkungan yang telah ditangani, dan jika 

diperlukan, diintegrasikan ke dalam perincian desain sub-proyek dan jumlah tagihan 

dengan dukungan dari Tenaga Ahli Safeguard Regional, CPIU. Tim PIU akan meninjau 

dan menandatangani semua DD dan TD yang telah selesai, termasuk tinjauan safeguard 

lebih lanjut untuk memastikan dampak utama yang teridentifikasi telah ditangani dengan 

memadai. Hal ini dapat mencakup satu atau beberapa dari sebagai berikut: langkah-

langkah struktural untuk dimasukkan ke dalam rekayasa desain yang terinci; langkah-

langkah non-struktural untuk dimasukkan dalam kondisi tertentu dalam kontrak; dan 

Prosedur Operasi Standar (SOP) pengelolaan dampak lingkungan diintegrasikan kedalam 

dokumen penawaran dan kontrak. Bank Dunia akan meninjau sampel dari DD/TDS yang 

telah selesai, setidaknya satu untuk setiap B(B)WS yang ikut berpartisipasi. 
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Tabel 7: Ringkasan Mekanisme Peninjauan dan Persetujuan  

Persiapan Sub-Proyek dan 

Kelayakan 

 Prosedur Lingkungan Persyaratan Pengkajian dan 

Persetujuan Formal 

 

Kelayakan Sub-Proyek 

  

Penerapan kriteria untuk 

menyaring adanya risiko yang 

tinggi pada sub-proyek 

 

 

Pemilihan Sub-Proyek  Penapisan lingkungan dan sosial 

bagi sub-proyek yang dipilih 

 

Hasil penapisan dikirim ke Dinas  

Lingkungan Daerah dan Bank 

Dunia 

 

Persiapan Sub-Proyek yang 

dipilih 

 Pelaksanaan UKL-UPL yang 

diperlukan 

 

BLH provinsi akan mengulas dan 

menyetujui UKL-UPL 

Bank Dunia akan mengulas dan 

menyetujui semua UKL-UPL 

 

Persetujuan Sub-proyek   Integrasi hasil studi ke DD/TD 

 

Bank Dunia akan mengulas 

semua paket sampel DD/TD 

 

Pengawasan Kontruksi dan 

Pengelolaan Sub-Proyek 

 

 Pemantauan sosial dan 

lingkungan 

 

 

Penyampaian laporan 

pemantauan 6 bulanan ke 

Pemerintah Indonesia dan Bank 

Dunia 

    

 

3.3 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 

Pengawasan internal terhadap pelaksanaan sub-komponen akan dilakukan setiap tahun 

oleh CPIU dengan dukungan Tim Konsultan Nasional dan Regional. Pemantauan dan 

evaluasi eksternal akan dibagi menjadi dua jenis. Pertama adalah peninjauan jangka 

menengah, dan kedua pada saat akhir proyek. Kegiatan ini akan didasarkan pada 

Kerangka Acuan/TOR dan disetujui oleh Bank Dunia dan dilakukan oleh konsultan 

independen/LSM/universitas untuk menilai apakah proses langkah partisipatif 

dilaksanakan sesuai pedoman teknis, apakah pemberdayaan, peningkatan kapasitas dan 

insentif telah efektif, apa manfaat yang muncul bagi masyarakat dan untuk proyek, dan 

apakah pelaksanaan masih menghadapi masalah yang memerlukan bantuan lebih lanjut. 

Sebuah proses yang komprehensif akan dilaksanakan dalam pelaporan dan audit kegiatan 

untuk memenuhi persyaratan Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia berdasarkan 

Rencana Kerja Tahunan untuk setiap sub-proyek. Peraturan UKL-UPL memerlukan 

pelaporan kerja 6 bulanan (bi-annual), untuk memastikan bahwa pengelolaan lingkungan 

dan sosial dan pemantauan dipatuhi sesuai ketentuan UKL-UPL. Ini akan mencakup: 
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 Ringkasan kegiatan yang dilakukan selama 6 bulan terakhir; 

 Efektivitas langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi dampak dan potensi 

dampak seperti yang dijelaskan dalam UKL-UPL untuk masing-masing lokasi 

bendungan; 

 Setiap insiden dan ketidakpatuhan terhadap ESMF dan UKL-UPL; 

 Tindakan korektif yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksesuaian dan 

efektivitas; 

 Keluhan masyarakat dan perkembangan proses penanganannya; 

 Konsultasi dengan masyarakat; 

 Setiap perubahan pekerjaan dan persetujuan yang diberikan untuk perubahan; dan 

 Isu lain yang relevan dengan dampak lingkungan dan sosial dan isu-isu tertentu 

yang tercakup dalam UKL-UPL. 

Sangatlah penting bahwa selama proyek, kinerja pekerjaan sesuai dengan persyaratan 

dari ESMF dan UKL-UPL. Oleh karena itu ada kebutuhan untuk pemantauan dan 

evaluasi kinerja proyek. Dari penilaian penapisan, investigasi lokasi dan konsultasi 

dengan para pemangku kepentingan, dapat disimpulkan bahwa secara umum ada 

beberapa kemungkinan dampak lingkungan dan sosial yang akan timbul meliputi: 

a. Polusi Air 

Pencemaran air dapat dihasilkan dari kegiatan transportasi material, pekerjaan konstruksi 

sipil dan kegiatan dewatering. Transportasi material dapat mengakibatkan potensi beban 

sedimen tambahan dalam sistem air yang berasal dari tumpahan material selama proses 

transportasi, konstruksi, rehabilitasi dan perbaikan dari pekerjaan sipil yang dapat 

mengakibatkan run-off ke dalam tubuh air, sementara kegiatan dewatering dapat 

mengakibatkan kualitas air yang lebih rendah karena adanya beban tambahan sedimen. 

Proses Pra-penapisan belum mengindikasikan adanya aktivitas penambangan yang 

berlangsung di hulu lokasi waduk (kecuali untuk penambangan pasir dan penggalian) 

sehingga tidak perlu diantisipasi untuk melakukan analisis kimia yang lebih 

komprehensif terhadap air atau sedimen. Dalam kasus dimana terdeteksi akan adanya 

potensi limbah industri, analisis kualitas air akan disesuaikan untuk menilai dampaknya 

pada waduk. 

Parameter dasar kualitas air yang juga harus diperiksa meliputi: kekeruhan, Biochemical 

Oxygen Demand (BOD), total padatan tersuspensi (TSS), oksigen terlarut (DO), dan suhu 

di dalam air. 

b. Kualitas Udara dan Polusi Suara/Kebisingan 

Mobilisasi alat berat dan material mungkin akan berdampak terhadap kualitas udara 

(debu) dan menghasilkan polusi suara, yang bisa mengganggu masyarakat di daerah 

perumahan (yang terletak dekat/berbatasan langsung dengan rute mobilisasi). 

c. Gangguan Lalu Lintas 

Mobilisasi alat berat dan material mungkin akan berdampak terhadap kualitas udara 
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(debu) dan menghasilkan polusi suara, yang bisa mengganggu masyarakat di daerah 

perumahan (yang terletak dekat/berbatasan langsung dengan rute mobilisasi). 

d. Limbah Kontruksi dan Domestik 

Selama periode proyek, limbah konstruksi, limbah domestik, limbah organik dan  limbah 

air domestik, limbah material, limbah penggantian fasilitas bendungan akan mengikuti 

proses 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan akan dibuang ke fasilitas limbah yang ditunjuk 

dan sesuai dengan UKL-UPL. Selain itu, limbah berbahaya seperti minyak yang 

digunakan pada alat berat harus ditangani secara terpisah sesuai dengan UKL-UPL. 

e. Kecemburuan Sosial 

Mobilisasi tenaga kerja dari daerah luar untuk pekerjaan fisik dapat menciptakan 

kecemburuan sosial antara pekerja dan anggota lokal lainnya dalam masyarakat. Selain 

itu pelaksanaan program partisipasi masyarakat yang tidak tepat dapat menimbulkan 

kecemburuan antara peserta program dengan masyarakat lainnya. 

f. Konflik Sosial  

Pekerjaan yang berhubungan dengan DOISP2 tidak akan mempengaruhi kegiatan normal 

operasional bendungan. Namun, penurunan kualitas air selama rehabilitasi gerbang 

bendungan dan pembersihan sedimen dapat mempengaruhi pasokan kebutuhan air 

masyarakat di hilir dan bisa berdampak pada konflik sosial, dampak ini dianggap 

berdurasi singkat. Jika dalam kasus di mana pasokan air dipengaruhi, konsultasi dengan 

masyarakat akan dilakukan sebelum bekerja untuk memastikan bahwa ada dampak sosial 

dan lingkungan yang minimal. 

g. Pembangunan Sosial dan Ekonomi Masyarakat 

Dinamika sosial ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar bendungan sudah tidak dapat 

dilestarikan dan tidak menerima manfaat langsung untuk menjadi perhatian. Partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan bendungan harus disesuaikan sesuai dengan karakteristik 

lokal, seperti pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan deforestasi, pengembangan 

perikanan tradisional, dan pengembangan pariwisata. 

h. Sumber Daya Budaya 

Dikarenakan pekerjaan yang terkait dengan DOISP2 dan tidak mungkin mempengaruhi 

atau mengubah pengoperasian bendungan sehingga tidak dianggap perlu untuk mengatasi 

masalah ini, meskipun jika selama proses persetujuan atau konstruksi, isu-isu mengenai 

sumber daya budaya akan dibahas sesuai dengan prosedur konsultasi kepada para 

pemangku kepentingan dan setiap pekerjaan akan dihentikan hingga masalah dapat 

diatasi. 

i. Dampak Polusi Air eksternal 

Kegiatan DOISP2 tidak mungkin menyebabkan dampak yang signifikan terhadap 

kualitas air. Namun, jika hal tersebut tercatat baik secara visual atau sebagai hasil 

pemantauan kualitas air bahwa polusi air yang signifikan telah terjadi maka pekerjaan 

akan dihentikan sementara dan segera melaporkan kepada BLH/PIU. 

Pelaksanaan ESMP (UKL-UPL) dari sub-proyek adalah tanggung jawab 

kontraktor/konsultan PIU, sebagaimana diatur dalam dokumen penawaran dan kontrak. 
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Pengelolaan lingkungan berbasis lapangan dalam ESMP adalah untuk memastikan 

kepatuhan kontraktor/konsultan adalah tanggung jawab utama dari engineer yang 

ditugaskan mengawasi setiap sub-proyek dibawah Dinas terkait (lembaga pemerintah 

daerah). Dukungan tambahan dan pemeriksaan lokasi (spot-checking) akan dilakukan 

oleh Tenaga Ahli Safeguard Regional yang ditugaskan pada tim konsultan geografis 

(Tim Kosultan Regional CPIU) yang didanai di bawah DOISP2, berkoordinasi dengan 

Dinas Lingkungan setempat. Selain itu, pemantauan lingkungan berdasarkan ESMP 

(UKL-UPL) dari sub-proyek merupakan tanggung jawab utama dari Dinas Lingkungan 

setempat. Sehubungan dengan kemampuan untuk memenuhi tugas yang terbatas saat ini, 

pemantauan akan dilakukan oleh Tenaga Ahli Safeguard Regional yang ditugaskan ke 

tim konsultan geografis (Tim Konsultan Regional CPIU). Namun perhatian khusus akan 

diberikan untuk memastikan bahwa Dinas Lingkungan setempat dapat berpartisipasi. 

Sebagai contoh, Tenaga Ahli Safeguard Regional akan mengkoordinasikan kunjungan 

pemantauan mereka dengan Dinas Lingkungan setempat dan memastikan bahwa 

transportasi yang memadai tersedia. 

Hasil pemantauan lingkungan akan disusun secara enam bulanan oleh Tenaga Ahli 

Safeguard Regional dan diserahkan kepada tim konsultan CPIU Nasional secara enam 

bulanan. Ketidakpatuhan yang signifikan akan dicatat dalam laporan ini, beserta laporan 

mengenai apakah isu-isu yang muncul telah diselesaikan dan tindakan korektif yang 

diambil. Laporan pemantauan enam-bulanan akan dikirimkan oleh CPMU ke Bank Dunia 

sebagai masukan untuk misi pengawasan. 

3.4 Pertimbangan Lingkungan dalam Proses Desain  

Untuk membuat proses lingkungan menjadi efektif, merupakan hal yang penting bahwa 

pada berbagai tahapan dalam prosesnya terdapat peluang untuk meninjau desain sehingga 

mencakup langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi atau menghilangkan 

potensi masalah lingkungan. Oleh karena itu sangatlah penting untuk Tim Konsultan 

Nasional CPIU dan PIU untuk terlibat secara aktif dalam meninjau desain dan proses 

pengecekan melalui hubungan langsung dengan personil teknik/engineer dari berbagai 

tim konsultan dan anggota Ditjen SDA. 

Beberapa isu lingkungan yang dapat dipertimbangkan selama proses peninjauan desain 

dan proses pemeriksaan adalah sebagai berikut: 

 Meninjau usulan persyaratan perbaikan dan rehabilitasi untuk struktur yang ada 

dan/atau daerah lingkungan yang sensitif, 

 Meninjau besaran dan perawatan untuk pembersihan dan pengerukan guna 

menilai dampak off-site dari penggalian dan peryaratan transportasi serta 

kekhawatiran akan adanya erosi, tanah longsor dan stabilitas pada area cut and fill 

secara umum, 

 Memastikan bahwa pola air yang ada, pola drainase dan setiap habitat pesisir 

yang ada telah dipertimbangkan dalam kegiatan yang diusulkan, dan 

 Memastikan penyumbatan minimal dari akses yang sudah ada ke daerah-daerah 

yang berdekatan. 

Sangatlah penting bagi Tenaga Ahli Safeguard CPIU untuk mengunjungi semua sub-
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proyek yang diidentifikasi membutuhkan studi (UKL-UPL) lebih rinci untuk mendukung 

persiapan mereka dalam Kerangka Acuan (TOR) berdasarkan kondisi yang sebenarnya 

dan kekhawatiran lokal. Kunjungan ini harus dilakukan bersama-sama dengan Tenaga 

Ahli Safeguard Regional dan Tenaga Ahli Teknik (engineering) lokal yang akrab dengan 

sub-proyek yang diusulkan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dan klarifikasi 

dari fitur desain. 

4. 4. Pengembangan Kapasitas, Pelatihan dan Bantuan Teknis (TA) 

Tim Organisasi Proyek akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tingkat 

keahlian yang terkait dengan proyek ini cukup untuk melakukan tugas-tugas yang 

diberikan. UKL-UPL akan memastikan adanya persyaratan untuk pelatihan staf dan 

bahwa semua staf proyek yang bekerja pada lokasi tersebut akan diberi pengenalan dalam 

proses pelatihan mengenai kesadaran lingkungan dan sosial.  

Di bawah koordinasi Kementerian PUPR, setiap proyek yang menerapkan entitas di 

tingkat pemerintah provinsi dan lokal diharapkan dapat mengambil tanggung jawab 

dalam memastikan bahwa kerangka kegiatan ini mendapat dukungan. Tugas, tanggung 

jawab, tindakan pengelolaan yang diperlukan dalam mendukung ESMF ini tercantum 

dalam tabel berikut. 
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Tabel 8: Tugas dan Tanggung Jawab untuk Isu Lingkungan 

Tugas Kewajiban Aksi yang dibutuhkan 

Pengembangan modul 

dan materi pelatihan, 

standard dan pedoman 

yang dibutuhkan 

 

Tenaga Ahli 

Safeguard (Konsultan 

Nasional CPIU) 

- Materi pelatihan disusun di 

dalam Bahasa Indonesia 

untuk pelatihan bersama 

dibidang sosial dan 

lingkungan dalam tiga 

modul yang meliputi: 

- Pengenalan Umum 

Kerangka Safeguard (3 

hari) 

- Pelatihan Spesialis kepada 

staf proyek (2 hari) 

- Pelatihan spesialis 

bagi kontraktor (2 

hari) 

Pedoman dan format untuk 

penyaringan (termasuk 

informasi dasar yang diperlukan 

bila pemerintah daerah 

mengirimkan Rencana Investasi 

Tahunan mereka), peninjauan, 

pemantauan dan pelaporan. 

Pelatihan Orientasi 

Umum Safeguard 

Linngkungan bagi staf 

proyek, dan pemerintah 

daerah (Bappeda, Dinas 

PU, dan BLH) 

Tenaga Ahli 

Safeguard (Konsultan 

Nasional CPIU) 

Pelaksanaan 3 kali pelatihan, 

masing-masing 3 hari 

Pelatihan keahlian 

lingkungan dalam 

penapisan, review dan 

pengawasan prosedur, 

untuk staf proyek dan 

engineer pengawas 

lapangan 

Tenaga Ahli 

Safeguard (Konsultan 

Nasional CPIU)  

Tahun 1: pelaksanaan 3 kali 

pelatihan, masing-masing 2-hari 

 

Tahun 2: pelaksanaan 1 atau 2 

kali pelatihan bagi staf baru yang 

direkrut 
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Tugas Kewajiban Aksi yang dibutuhkan 

Pelatihan spesialis 

lingkungan bagi 

kotraktor/konsultan 

berfokus pada 

pelaksanaan ESMP 

(UKL-UPL) 

Tenaga Ahli 

Safeguard Regional 

(Konsultan Regional 

CPIU) dengan 

bimbingan dari Tenaga 

Ahli Safeguard 

Nasional (Konsultan 

Nasional CPIU) 

Program pelatihan bergulir 

yang akan diberikan untuk 

semua kontraktor dan 

konsultan. 

Kontraktor/konsultan akan 

diberikan sertifikat untuk 

perpanjangan setiap 3 tahun. 

Pelaksanaan Studi 

lingkungan dan sosial 

(UKL-UPL) yang 

diperlukan, termasuk 

penyusunan TOR 

Tenaga Ahli Safeguard 

(Konsultan Nasional 

CPIU) atas dasar 

permintaan resmi dari 

pemerintah daerah 

masing-masing. 

Tenaga Ahli Safeguard 

Regional (Konsulan 

Regional CPIU) akan 

menyusun TOR, untuk 

ditinjau oleh Tenaga 

Ahli Safeguard 

Nasional 

 

 

 

Berdasarkan permintaan 

pemerintah daerah masing-

masing 

Review and persetujuan 

dari UKL-UPL 

Dinas Lingkungan 

setempat 
Bank Dunia akan 

meninjau setidaknya satu 

dari setiap pemerintah 

daerah yang terlibat  

Peninjauan formal dan  

persetujuan UKL-UPL oleh 

Dinas Lingkungan setempat 

Pengawasan dan 

Pelaporan 

Untuk SOP, Engineer 

Pengawas Lapangan 

didukung oleh Tenaga 

Ahli Safeguard 

Regional (Konsultan 

Regional CPIU) 

 

Untuk UKL-UPL, Dinas 

Lingkungan setempat 

yang didukung oleh 

Tenaga Ahli Safeguard 

Regional (Konsultan 

Regional CPIU) 

Mengawasi para engineer 

memenuhi protokol lapangan, 

pemantauan data dikumpulkan 

oleh tim proyek lokal menjadi 

6 laporan bulanan kepada tim 

PIU dan Bank Dunia 

Kebutuhan kapasitas utama dan item anggaran terkait yang diperlukan untuk mendukung 
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pelaksanaan kerangka kerja ini dijabarkan pada tabel berikut. 

Tabel 9: Pengembangan Kapasitas dan Indikasi biaya (Lingkungan) 

Item Kebutuhan Indikasi Anggaran 

Tenaga Ahli Safeguard 

(Nasional) untuk 

mendukung CPIU (Tim 

Konsultan Nasional) 

1 Tenaga Ahli 

Safeguard Senior 

24 bulan, termasuk 12 bulan 

secara menerus selama tahun 1. 

Pelatihan Safeguard 

Lingkungan dan Sosial 

Pengembangan dan 

penyampaian modul 

akan disiapkan oleh 

Tenaga Ahli Safeguard 

Nasional  

Tidak ada biaya tambahan 

Anggaran Pelatihan US$10,000 untuk tiap pelatihan 

untuk membiaya perjalanan, 

akomodasi untuk peserta, sewa 

kamar, and pengeluaran lain 

Pengembangan kapasitas 

untuk Dinas Lingkungan 

Daerah 

3 Tenaga Ahli 

Safeguard Regional 

(Konsultan Regional 

CPIU) untuk membantu 

BLH Provinsi dalam 

pemantauan rutin. 

Penuh waktu (36 bulan) dengan 

biaya renumerasi sesuai 

pemerintah daerah lokal dengan 

tingkat jabatan menengah hingga 

senior 

Penyusunan Dokumen 
Instrumen Pengamanan 
(UKL-UPL, LARAP, 

IPP) 

Tahun  2017: 6 

UKL-UPL 

US$10,000 x 6 = US$60,000  

Tahun 2018: 25 

UKL-UPL (tbd) 

Tahun 2019-2021: 

103 UKL-UPL 

US$10,000 x 25 = US$X250,000 

US$10,000 x 103 = US$1,236,000 

Implementasi Rencana 
Pengelolaan Lingkungan 

dan Sosial 

Tahun 2017-2022 Sumber Anggaran dari APBN 

Pelatihan Pengelolaan 

Lingkungan bagi 

kegiatan Bendungan  

Tahun 2017– 2022 134 Sub-proyek x 2 orang x 

3 hari x IDR 2,000,000 = 

IDR 1608M = US$ 130,000 

Pemantauan dan 
Pelaporan 

Biaya Perjalanan US$25,000 untuk dialokasikan 

bagi setiap Tenaga Ahli nasional 

dan regional 
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Tim organisasi Proyek akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tingkat 

keahlian yang terkait dengan proyek ini adalah cukup untuk melakukan tugas-tugas yang 

diberikan. UKL-UPL akan memastikan bahwa ada persyaratan pelatihan staf dan bahwa 

semua staf proyek yang bekerja di lokasi akan diberi arahan dalam proses pelatihan 

mengenai kesadaran lingkungan dan sosial. Untuk estimasi biaya yang lebih rinci dan 

sejauh mana peningkatan kapasitas dan pelatihan terkait dengan proyek tersebut dapat 

ditemukan dalam PIP Lampiran E. 
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Lampiran 1 - Daftar Bendungan untuk di rehabilitasi pada DOISP2  

 

No Dam Name 
Risk 

Score 
District Province/ Owner Year Built Height (M) 

Volume of Reservoir 

(103m
3
) 

Hazard 

Categories 
Purpose of the Dam 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Batu Tegi  Talang Padang Mesuji Sekampung 2002 122 690,000  Irrigation 108,553 ha 

2 Darma  Indramayu Cimanuk Cisanggarung 1962 37.5 37,900  Irrigation  

3 Malahayu  Brebes Cimanuk Cisanggarung 1940 31.4 39,880  Irrigation 

4 Klego  Boyolali Pemali Juwana 1989 12 350   

5 Simo  Grobogan Pemali Juwana 1998 10 10,250   

6 Cacaban  Tegal Pemali Juwana 1959 38 90,000  Irrigation 

7 Wadas Lintang  Kebumen Serayu Opak 1987 125 440,000  Irrigation 

8 Karangkates/ 

Sutami 

 Malang Brantas 1973 97.5 343,000  Irrigation 

Hydropower 105 MW 

9 Selorejo  Malang Brantas 1970 49 62,300  Irrigation 

Hydropower 4.8 MW  
10 Sengguruh  Malang Brantas 1988 34 23,000  Hydropower 29 MW 

11 Pengga  Lombok NT I 1994 33.5 5,333  Irrigation 3,589 ha 

12 Jatiluhur  Purwakarta Citarum 1956 112 3,000,000  Irrigation 200,000 ha 

13 Way Rarem  Kotabumi Mesuji Sekampung 1984 31 72,400   

14 Way Jepara  Lampung Mesuji Sekampung 1994 122 687,761   

15 Situ Patok  Cirebon Cimanuk Cisanggarung 1927 27 14,000  Hydropower 1,934 MW 

16 Banyukuwung  Rembang Pemali Juwana 1996 13.5 2,176  Irrigation  

17 Sermo  Kulon Progo Serayu Opak 1996 55 25,000  Irrigation 3,550 

18 Delingan  Karanganyar Bengawan Solo 1923 27 3,270  Irrigation  

19 Kedung Bendo  Madiun Bengawan Solo 1948 17.5 1,700  Irrigation 1,430 ha 

20 Nawangan  Wonogiri  Bengawan Solo 1976 25 800  Irrigation 354 ha 

21 Ngancar  Wonogiri Bengawan Solo 1946 25.4 2,050  Irrigation 1,300 ha 

22 Parang Joho  Wonogiri  Bengawan Solo 1980 25 1,760  Irrigation 650 ha 
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No Dam Name 
Risk 

Score 
District Province/ Owner Year Built Height (M) 

Volume of Reservoir 

(103m
3
) 

Hazard 

Categories 
Purpose of the Dam 

23 Pondok   Ngawi  Bengawan Solo 1995 32 30,900  Irrigation 3,511 ha 

24 Telaga Pasir/ 

Sarangan 

 Magetan Bengawan Solo 1931 15 3,050  Irrigation 1,777 ha 

25 Prijetan  Bojonegoro Bengawan Solo 1916 23 12,100  Irrigation 4,600 ha 

26 Lempake   Samarinda Kalimantan III 1979 10 766  Irrigation 550 ha 

27 Jerowaru    NT I 1942 20   Irrigation 263 ha 

28 Batu Bulan  Sumbawa Besar NT I 2002 38.5 53,600  Irrigation 5,162 ha 

29 Gapit  Sumbawa Besar NT I 1997 29 9,000  Irrigation 13,300 ha 

30 Mamak  Sumbawa NT I 1992 41.5 30,000  Irrigation 5,428 ha 

31 Sumi   Bima NT I 1999 45 19,400  Irrigation 2,272 ha 

Hydropower 100 MW 
32 Sepayung Dalam  Sumbawa Besar NT I 1994 16 1,600  Irrigation 501 ha 

33 Manubulu  Kupang NT II 1994 17 1,021  Irrigation 1,101.5 ha 

34 Waerita  Sikka NT II 1996 15 324  Irrigation 100 ha 

35 Livuhahani   NT II      

36 Keuliling  Aceh Besar Sumatera I 2008 25.5 15,680   

37 Lubok   Aceh Besar Sumatera I 2011 21 623  Irrigation 200 ha 

38 Rajui   Pidie Sumatera I 2013 41.2 2,673  Irrigation 250 ha 

39 Sianjo-anjo  Aceh Singkil Sumatera I 2006 9.6 1,288  Irrigation 1,300 ha 

40 Gintung  Tangerang Selatan Ciliwung Cisadane 2011 15 690,561   

41 Cipancuh   Ciliwung Cisadane      

42 Situ Bolang  Indramayu Cimanuk Cisanggarung 1982 5.7 524  Irrigation 8,213 ha 

43 Lodan  Rembang Pemali Juana 1995 26.5 5,052   

44 Panohan  Rembang Pemali Juana  19 904  Irrigation 531 ha 

45 Kd. Waru  Grobogan Pemali Juana  10 1,267  Irrigation 1,382 ha 

46 Kedung Ombo  Boyolali Pemali Juana 1984 62 723,000   

47 Penjalin  Brebes Pemali Juana 1930 18 10.60   

48 Grenggeng  Blora Pemali Juana 1919 11.7 1,825   
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No Dam Name 
Risk 

Score 
District Province/ Owner Year Built Height (M) 

Volume of Reservoir 

(103m
3
) 

Hazard 

Categories 
Purpose of the Dam 

49 Tempuran  Blora Pemali Juana 1914 17.8 2.14   

50 Godo   Pati Serayu Opak  28.75 10,964  Irrigation 1,553 ha 

51 Sempor  Kebumen Serayu Opak 1978 54 42,341   

52 Song Putri  Wonogiri Bengawan Solo 1984 32 630  Irrigation 550 ha 

53 Gonggang  Magetan Bengawan Solo 2011 60 2,234   

54 Kedung Brubus  Madiun Bengawan Solo 2008 20 2,025   

55 Nglambangan  Bojonegoro Bengawan Solo 1997 16 2,503  Irrigation 803 ha 

56 Dawuhan   Bengawan Solo      

57 Sangiran  Ngawi Bengawan Solo 2000 26 10,600  Irrigation 1,500 ha 

58 Canggah  Lamongan Bengawan Solo   5,350   

59 Cungkup  Lamongan Bengawan Solo   3,612   

60 Kembangan   Sragen  Bengawan Solo 1940  650  Irrigation 39,277 ha 

61 Manyar  Lamongan Bengawan Solo   2,700  Irrigation 2,080 ha 

62 Lalung  Karanganyar Bengawan Solo 1940  590   

63 Saradan   Madiun Bengawan Solo 1935  2,340  Irrigation 251 ha 

64 Ketro   Bengawan Solo      

65 Pacal   Bengawan Solo      

66 Cengklik   Bengawan Solo      

67 Kedung Sengon  Nganjuk Brantas 1978 10 948  Irrigation 1,591 ha 

68 Sumberkepuh   Nganjuk Brantas 1939 9 770  Irrigation 1,578 ha 

69 Bening/Widas  Madiun Brantas 1984 35.6 28,500   

70 Lahor  Malang Brantas 1975 74 36,100   

71 Klampis   Brantas 1976 22.3 10,250  Irrigation 2,080 ha 

72 Benel  Negara Bali Penida 2006 36.77 1,618  Irrigation 1,050 ha 

73 Grokgak   Singaraja Bali Penida 1996 47 3,750  Irrigation 200 

74 Palasari  Jembrana Bali Penida 1989 39.8 8,000   

75 Telaga Tunjung   Tabanan  Bali Penida 2007 33 1,000   

76 Muara   Bali Penida      
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No Dam Name 
Risk 

Score 
District Province/ Owner Year Built Height (M) 

Volume of Reservoir 

(103m
3
) 

Hazard 

Categories 
Purpose of the Dam 

77 Beriwit   Berau Kalimantan III 2006 16.31 1,452  Hydropower 118.2 MW 

78 Binalatung  Tarakn Kalimantan III 2010 9.3 667   

79 Manggar  Balikpapan Kalimantan III 1996 12.9 14,200   

80 Merancang  Berau Kalimantan III      

81 Bili Bili  Makassar Pompengan Jeneberang 1999 73 305,000   

82 Ponre Ponre  Jeneberang  2008 55 48,700   

83 Solomeko         

84 Kalola         

85 Abusur   Wohreli  Maluku  1993 15 275   

86 Batunampar   Praya  NT I 1995 20 560   

87 Brangkolong  Sumbawa Besar NT I 1998 21 1,000  Irrigation 764 ha 

88 Jambu  Dompu  NT I 1989 15 400   

89 Jangkih Jawe  Praya Barat NT I 1996 18 900  Irrigation 360 ha 

90 Kali Ujung  Lombok timur NT I 1994 15 524  Irrigation 1,500 ha 

91 Kaswangi  Sumbawa Besar NT I 1999 18.5 900   

92 Kesi  Dompu  NT I 1997 18.5 620   

93 Kempo   Dompu  NT I 1995 17 500   

94 Kowo    NT I 1996 17 400   

95 Labangka   Brang Labangka NT I 1992 24.75 200  Hydropower 6.5 MW 

96 Laju   Bima  NT I 2007 25.56 653  Irrigation 515 ha 

97 Lanangga   Dompu  NT I 1999 16 300   

98 Mantar   Sumbawa Barat NT I 1998 19.7 400   

99 Mapasan   Praya Barat Daya NT I 2003 13 253   

100 Mengkoang   Bima  NT I 2000 16 1,800   

101 Muer   Sumbawa Besar NT I 1985 15.3 230  Irrigation 286 ha 

102 Ncera  Sumbawa Besar NT I 1995 18.4 425  Irrigation 230 ha 

103 Oi Toi  Sumbawa Besar NT I 1999 20 500   

104 Olat Rawa  Sumbawa Besar NT I 1997 20.12 1,920  Irrigation 500 ha 
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No Dam Name 
Risk 

Score 
District Province/ Owner Year Built Height (M) 

Volume of Reservoir 

(103m
3
) 

Hazard 

Categories 
Purpose of the Dam 

105 Parado Kanca  Bima NT I 2006 18 500   

106 Pelaperado  Bima  NT I 2004 62 15,750   

107 Penyaring  Sumbawa  NT I 1996 15 400   

108 Pernek  Sumbawa Besar NT I 2008 22 590   

109 Roi Roka  Sumbawa Besar NT I 1991 19 2,035  Irrigation 800 ha 

110 Sanggupasante  Dompu  NT I 1985 17.5 11,800  Irrigation 800 ha 

111 Sejari I  Plampang NT I 1997 19.1 421  Irrigation 800 ha 

112 Selante  Sumbawa Besar NT I 1986 19 524  Irrigation 612 ha 

113 Serading   Dompu  NT I 1999 16.21 470   

114 Sepit   Mataram  NT I 1984 13 103   

115 Telaga Lebur  Lombok Barat NT I  28.5 1,539  Irrigation 255 ha 

116 Tolotangga   Bima  NT I 2008 23 770   

117 Tonda Selatan  Dompu  NT I 1997 19.5 350   

118 Waworoda   Bima  NT I 1998 15 320  Irrigation 255 ha 

119 Wera I  Bima  NT I 1992 24.9 500   

120 Pancor   Lombok Tegah NT I 1994 13.7 625   

121 Pare  Mataram NT I 1998 13 23,500  Irrigation 2,775 ha 

122 Batujai    NT I      

123 Kuning    NT I      

124 Pandanduri   NT I      

125 Tiu Kulit   NTI       

126 Benkoko   Kupang NT II 1996 22 204   

127 Haliwen   Atambua  NT II 2004 25 1,870   

128 Haekrit   Belu  NT II  21.5 2,640  Irrigation 200 ha 

129 Kengkang   Lombok Tengah NT II 1995 15 400   

130 Tilong   Kupang  NT II 2001 44.5 17,000   

131 Oel Tua  Kupang  NT II 1997 21.5 2,200  Irrigation 300 ha 

132 Karinga  Sumba Timur NT II 1991 12 644  Irrigation 214 ha 
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No Dam Name 
Risk 

Score 
District Province/ Owner Year Built Height (M) 

Volume of Reservoir 

(103m
3
) 

Hazard 

Categories 
Purpose of the Dam 

133 Padang Panjang  Alor  NT II 1997 10 798  Irrigation 200 ha 

134 

 

Rakawatu   Sumba Timur NT II 1992 11.5 1,544  Irrigation 174 ha 
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Lampiran 2 – Pengaturan Kelembagaan untuk Pelaksanaan ESMF 

 

 

CPIU 
(Direktorat O&P) 

PIU 
(B(B)WS) Institusi Teknik Terkait  Tim Teknik UKL-UPL BAPPENAS  

Badan Pemberi Pinjaman 

1. Pelaksanaan Proyek 

    

Pedoman 

Evaluasi 

Desain 

Penapisan Dampak 

UKL/UPL  
Document 

Pelaksanaan 

Operasional Lingkungan 

Bendungan 

Pelaksanaan Aspek 

Lingkungan area Sabuk 

Hijau (Green Belt) 

Pelaksanaan Proyek 

Wilayah DAS 

Pelaksanaan Pelaporan 

Lingkungan 

Agen Teknik Terkait 
BLH/BPLHD 

BAPPENAS 
Bank Dunia 

 

Pengesahan 
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CPIU 
(Direktorat O&P) 

PIU 
(B(B)WS) 

Institusi Teknik Terkait  
 

Tim Teknik UKL-UPL 
 

BAPPENAS  
Badan Pemberi Pinjaman 

 
2. Pengelolaan Proyek 

    

Pedoman 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Operasional Lingkungan 

Bendungan 
 

Pelaksanaan Aspek 

Lingkungan area Sabuk 

Hijau 

 

Pelaksanaan Proyek 

Wilayah DAS 

Pelaksanaan Pelaporan 

Lingkungan 

 

Agen Teknik Terkait 
BLH/BPLHD 

 

BAPPENAS 
Bank Dunia 

 

Evaluasi 

3. Pegawasan Proyek 

    

Pedoman 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Operasional Lingkungan 

Bendungan 
 

Pelaksanaan Aspek 

Lingkungan area Sabuk 

Hijau 

 

Pelaksanaan Proyek 

Wilayah DAS 
 

Pelaksanaan Pelaporan 

Lingkungan 

 

Agen Teknik Terkait 
BLH/BPLHD 

 

BAPPENAS 
Bank Dunia 

Evaluasi 
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Lampiran 3 – Jenis Kegiatan yang harus disertai AMDAL atau UKL-

UPL  

 
 

SEKTOR DAN KEGIATAN 
SKALA 

 

AMDAL UKL-UPL 

Limbah Padat/Pembuangan 

1. TPA dengan sistem control landfill / sanitary landfill 
(limbah non berbahaya) 

- Cakupan Area , atau 

- Kapasitas Total 

2. TPA Di daerah Pasang Surut 

- Cakupan TPA, atau 

- Kapsitas Total 
 

3. TPA dengan sistem open dumping 

 

 
 
 
 

> 10 Ha 

> 100.000 ton 
 

 
 

Semua Ukuran 

 
 

 

Semua Ukuran 

 

 
 
 
 

< 10 Ha 

< 100.000 ton 
 

 
 

- 

 
 

 

- 

Irigasi dan Saluran Air   

a. Pembangunan Saluran Air  di kota ukuran menengah 

- Saluran Air Primer  (Panjang) 

- Saluran Air Sekunder dan Tersier (Panjang) 

 
 

> 10km 

> 10km 

 
 

< 10 km 

2 – 10 km 

b. Pembanganan Saluran Air dikota ukuran kecil - > 10 km 

Pengerukan Sedimen 

a. Kota Ukuran Menengah 

- panjang, atau 

 
- Volume pengerukan 

 

 
 
 

> 10 km 

 
> 500,000 m3 

 

 
 
 

1. < 10 km 

 

b. Bendungan Pengecekan 15 m 15 m  

 

Catatan: 

1. Dengan mengacu Permen No. 05/2012 tentang Jenis Kegiatan yang Wajib AMDAL. 

2. Hal ini berlaku untuk TPA yang terdapat di daerah pasang surut juga. 

Kegiatan yang tidak memerlukan AMDAL atau UKL-UPL harus mempersiapkan SPPL 

(lihat Format SPPL dalam  Lampiran 12Lampiran 12). 
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Lampiran 4 – Kerangka Kebijakan Pembebasan Lahan dan 

Pemukiman Kembali  
 

 

 

INDONESIA: 

PROYEK PENINGKATAN OPERASIONAL DAN KEAMANAN 

BENDUNGAN – 2 (DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY 

PROJECT - 2 – DOISP2) 

 

 

 

 

 

KERANGKA KEBIJAKAN PEMBEBASAN LAHAN DAN PEMUKIMAN 

KEMBALI (LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT POLICY 

FRAMEWORK – LARPF) 

 

Merupakan Bagian dari Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial 

(Environmental and Social Management Framework/ESMF) 

 

 

 

 

 

 

November Desember 2016 
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DEFINISI 

 

 

Istilah Arti 

Pemerintah Pemerintah Negara Republik Indonesia 

Proyek Proyek Peningkatan Operasional dan 

Keamanan Bedungan 2 (Dam Operational 

and Safety Improvement Project 2 - 

DOISP2) 

Pemerintah Daerah Pemerintah ditingkat Provinsi, dikepalai 

oleh gubernur 

Pemerintah Lokal Pemerintah kota (dikepalai oleh walikota) 

atau pemerintah kabupaten (dikepalai oleh 

bupati) 

Sub-proyek Komponen Proyek yang dijalankan di 

pusat, provinsi dan/atau tigkat 

kabupaten/kota 
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SINGKATAN 

 

APBD Local Government Budget 

APBN Central Government Budget 

Bappeda Local Government Planning Agency 

BPN Badan Pertanahan Nasional 

CP Program Program Partisipasi Masyarakat (Community Participation) 

CPIU Unit Pelaksana Proyek Pusat (Central Project Implementation 

Unit) 

CPMU Unit Pengelola Proyek (Central Project Management Unit) 

DAS Daerah Aliran Sungai 

DED Desain Rekayasa Rinci (Detailed Engineering Design) 

Ditjen SDA Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 

DOISP Proyek Peningkatan Operasional dan Keamanan Bendungan 

(Dam Operational Improvement and Safety Project) 

Kementerian PUPR Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

LARAP Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (Land 

Acquisition and Resettlement Action Plan) 

LARPF Kerangka Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman 

Kembali (Land Acquisition and Resettlement Policy 

Framework) 

MAPPI Masyarakat Profesi Penilai Indonesia 

MHA Masyarakat Hukum Adat 

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

PIU Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit) 

SPI Standar Penilaian Indonesia 
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A. Pendahuluan 

1. Proyek ini merupakan kelanjutan dari Proyek Peningkatan Operasional dan 

Keamanan Bendungan – 1 (DOISP1) dan akan membiayai lima komponen yang 

diperlukan untuk secara substansial meningkatkan operasional dan keamanan 

bendungan di Indonesia. Proyek ini dibangun berdasarkan pelajaran yang didapat dari 

sejumlah proyek terkait yang menyarankan adanya keterpaduan, pendekatan holistik 

untuk keselamatan dan operasional bendungan dalam konteks DAS untuk 

memastikan kecukupan lingkungan kelembagaan yang mendukung. Proyek ini 

rencananya akan dilaksanakan dari 2017-2022 dan bertujuan untuk: (i) meningkatkan 

keamanan bendungan yang ada di lokasi yang dipilih, dan (ii) memperkuat lembaga-

lembaga untuk efektivitas operasional pengelolaan bendungan. Investasi 

diprioritaskan berdasarkan kriteria objektif untuk melakukan identifikasi dan 

penilaian serta mencakup 23 bendungan besar yang diprioritaskan dan disusun dalam 

DOISP1, bersama dengan investasi prioritas dari 115 bendungan besar lainnya yang 

terdapat dalam portofolio. Sub-proyek akan sebagian besar berada di Jawa (Jawa 

Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur), dan beberapa di NTB, NTT, 

Lampung, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. 

2. Proyek ini tidak akan membiayai pembangunan bendungan baru dan akan difokuskan 

pada rehabilitasi bendungan yang ada dan struktur terkaitnya, bersama dengan 

peningkatan langkah-langkah keamanan. Kegiatan ini tidak dimaksudkan untuk 

melebihi skema asli, mengubah sifat mereka, atau mengubah dan/atau memperluas 

lingkup ataupun luasan mereka sehingga muncul sebagai skema baru atau berbeda, 

sehingga diharapkan tidak akan ada kegiatan yang berdampak signifikan terhadap 

pembebasan lahan dan pemukiman kembali. Selain itu, tak satu pun dari sub-proyek 

di bawah DOISP1 yang telah terlibat kegiatan pembebasan lahan. Namun, untuk 

memberikan lebih banyak fleksibilitas selama pelaksanaan proyek dari DOISP2 

dimana beberapa kegiatan yang diusulkan mungkin memerlukan tambahan lahan, 

sementara atau permanen, Kerangka Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman 

Kembali (Land Acquisition and Resettlement Policy Framework/LARPF) ini 

dikembangkan. Proyek ini akan memastikan bahwa hanya pembebasan lahan skala 

kecil yang akan berlangsung, dan tidak akan memiliki dampak yang signifikan pada 

pemilik. Sebuah Rencana Pembebasan Tanah dan Pemukiman Kembali (Land 

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

pelaksanaan proyek (setelah tahap penapisan, verifikasi dan konfirmasi) apabila 

adanya kemungkinan kegiatan sub-proyek akan melibatkan pembebasan lahan 

dan/atau pemukiman kembali. Bank Dunia mengharuskan proyek untuk menghindari 

pemukiman kembali secara paksa jika memungkinkan, dan jika tidak dapat dihindari, 

kegiatan pemukiman kembali harus dipahami dan dilaksanakan sebagai program 

pembangunan berkelanjutan, dengan menyediakan sumber daya yang cukup untuk 

memungkinkan jika adanya pihak yang harus bermukim kembali karena proyek agar 

mendapatkan manfaat dari proyek.  

B. Tujuan 

3. Tujuan dari Kerangka Kebijakan ini adalah untuk memberikan persyaratan bagi Unit 

Pelaksanaan Proyek (Project Implementation Unit/PIU) mengenai prinsip-prinsip, 

proses, prosedur, dan pengaturan organisasi yang akan diterapkan pada sub-proyek 
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yang membutuhkan pembebasan lahan dan pemukiman kembali dalam 

mempersiapkan Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP) 

yang perlu disiapkan pada saat pelaksanaan proyek, begitu informasi perencanaan 

spesifik dari sub-proyek diketahui dan digunakan sebagai acuan bagi Unit Pelaksana 

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

Sumber Daya Air (Ditjen SDA) di tingkat pusat agar memastikan bahwa Tim 

Konsultan Regional (CPIU) menyusun dan melaksanakan LARAP sesuai dengan 

kerangka ini. 

4. Sebagai kerangka, LAPRF memberikan panduan umum tidak hanya untuk persiapan 

dan pelaksanaan pembebasan lahan skala kecil tetapi juga untuk pembebasan lahan 

dan/atau pemukiman kembali dengan skala yang lebih besar. Protokol untuk 

pemberian sumbangan tanah sukarela juga diberikan untuk mengantisipasi 

pembebasan lahan melalui sumbangan tanah sukarela yang mungkin terjadi dalam 

Program Partisipasi Masyarakat (Community Participation/CP), seperti yang terjadi 

di beberapa lokasi di bawah program CP dari DOISP1. 

5. Terdapat 6 (enam) sub-proyek yang akan dilaksanakan pada tahun pertama 

pelaksanaan proyek. Desain Rekayasa Rinci (Detailed Engineering Design/DED) dari 

sub-proyek tersebut telah menegaskan bahwa tidak satupun dari mereka akan 

melibatkan pembebasan lahan yang membutuhkan rencana aksi pembebasan lahan 

dan pemukiman kembali. LARPF ini akan diterapkan untuk sub-proyek yang 

diidentifikasi dalam tahun-tahun berikutnya selama pelaksanaan proyek. Daftar sub-

proyek dalam pelaksanaan 1 tahun disajikan pada Lampiran 1. 

6. Keseluruhan tujuan dan prinsip pembebasan lahan dan pemukiman kembali dalam 

proyek ini adalah untuk memastikan bahwa: 

a) Pembebasan lahan dan pemukiman kembali harus dihindari jika memungkinkan, 

atau diminimalkan, dengan menjelajahi semua alternative desain sub-proyek. 

b) Jika tidak memungkinkan untuk menghindari pembebasan lahan dan pemukiman 

kembali, kegiatan pembebasan lahan dan pemukiman kembali harus dipahami dan 

dilaksanakan sebagai program pembangunan berkelanjutan, menyediakan sumber 

daya yang cukup untuk memungkinkan orang yang terdampak dari proyek 

(Project Affected Persons/PAPs) untuk mendapat bagian manfaat sub-proyek. 

PAPs harus didiskusikan dengan baik dan harus memberikan kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembebasan lahan 

dan pemukiman kembali. 

c) PAPs harus dibantu dalam upaya mereka untuk meningkatkan mata pencaharian 

dan standar hidup mereka atau setidaknya untuk memulihkannya, secara riil, 

sesuai dengan kondisi sebelum pembebasan lahan dan pemukiman kembali atau 

kondisi yang ada sebelum dimulainya pelaksanaan proyek, yang mana pun yang 

lebih tinggi. 

Secara keseluruhan, kondisi kehidupan PAPs seharusnya tidak bertambah buruk 

karena lahan mereka diambil oleh sub-proyek, sedangkat pada saat yang sama mereka 

harus mendapatkan manfaat dari proyek tersebut. 

7. Orang yang dipindahkan (displaced persons) PAPs harus benar-benar dikonsultasikan 
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dan harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan 

pelaksanaan program pemukiman kembali, juga harus dibantu dalam upaya mereka 

untuk meningkatkan mata pencaharian dan standar hidup mereka atau setidaknya 

untuk memulihkannya. 

Overall, the PAPs’ living conditions should not be worse-off due the land taking by 

the sub-project, while at the same time they should benefit from the project. 

C. Definisi 

8. Dalam proyek ini, pemukiman kembali termasuk pembebasan lahan yang 

dilaksanakan berdasarkan prinsip pengambilalihan lahan secara paksa (eminent 

domain) yang dapat melibatkan pemindahan fisik dan ekonomi. Seperti yang 

dipraktekkan di berbagai proyek yang didukung Bank Dunia di Indonesia, 

pemahaman tentang pemukiman kembali termasuk pelaksanaan pembebasan lahan 

berdasarkan hukum dan peraturan di Indonesia, dan pemukiman kembali (atau 

relokasi). Oleh karena itu, sebagai praktik umum di proyek-proyek yang dudukung 

Bank Dunia lainnya, Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali 

(LARAP) adalah istilah yang umum digunakan yang setara dengan Rencana Aksi 

Pemukiman Kembali (Resettlement Action Plan/RAP) digunakan dalam OP 4.12 

Bank Dunia. 

9. Kerangka ini berlaku untuk kondisi berikut: 

a. Dampak yang disebabkan oleh sub-proyek yang menimbulkan pembebasan lahan 

secara paksa, relokasi, hilangnya aset atau hilangnya akses ke aset, hilangnya 

sumber penghasilan atau mata pencaharian dimana PAPs harus pindah ke lokasi 

lain ataupun tidak; mengakibatkan pembatasan akses secara paksa menuju kebun 

dan kawasan lindung yang telah ditetapkan secara hukum yang akan 

mengakibatkan dampak yang merugikan pada mata pencaharian PAPs. 

b. Kegiatan yang mengakibatkan pembebasan lahan dan dan pemukiman kembali 

secara paksa dalam kegiatan terkait, terlepas dari sumber pembiayaannya yang: 

 Secara langsung dan signifikan terkait dengan sub-proyek DOISP2; 

 Diperlukan untuk mencapai tujuan dari sub-proyek; dan 

 Dilakukan, atau rencananya akan dilakukan bersamaan dengan sub-proyek. 

D. Hukum dan Peraturan terkait Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali  

10. Kerangka ini mengacu pada hukum dan peraturan Pemerintah Indonesia yang 

dianggap sesuai dengan Bank Dunia OP 4.12 dalam hal Pemukiman Kembali. 

Ketetapan khusus sudah termasuk dalam kerangka ini untuk mengatasi segala aspek 

dari OP 4.12 yang tidak sepenuhnya dibahas dalam hukum dan peraturan Pemerintah 

Indonesia. Hukum dan peraturan Pemerintah Indonesia meliputi: 

a. Undang-Undang Nomor 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum; 

b. Peraturan Presiden Nomor 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah 

bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan perubahannya; dan 
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c. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Pengadaan Tanah. 

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

dan Gambar 2. 

11. Amandemen Peraturan Presiden Nomor 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan 

Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (yaitu Peraturan Presiden No. 

40/2014) memungkinkan pembebasan lahan untuk area kurang dari 5 Ha untuk 

dilakukan langsung oleh lembaga yang membutuhkan tanah berdasarkan prinsip 

kesediaan-pembeli kesediaan-penjual (willing-buyer willing seller), pertukaran atau 

skema lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, lahan yang 

dibutuhkan harus berada dalam satu kawasan, dan dapat diperoleh dalam satu tahun 

anggaran. Lembaga yang membutuhkan lahan dapat menggunakan penilai 

bersertifikat (licensed appraiser) untuk menilai aset yang terkena dampak. 

12. Analisis kesenjangan (gap analysis) antara peraturan perundang-undangan 

Pemerintah Indonesia dan OP 4.12 Bank Dunia adalah sebagai berikut. 
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Tabel 1: Analisis Kesenjangan Pembebasan Lahan/Pemukiman Kembali  

Isu Kerangka Indonesia dibandingkan dengan OP 4.12 

Bank Dunia 

Kesenjangan yang diidentifikasi  Dibahas dalam LARPF  

Persiapan RI: Desain/perencanaan dokumen berfokus pada 

keseluruhan pertimbangan biaya-manfaat dan aspek 

teknis 

 Tidak adanya konsultasi pada tahap 

ini meskipun pada akhirnya 

persetujuan PAPs terhadap lokasi 

proyek diperlukan. 

 Tidak ada skenario alternatif 

 Tidak ada rencana aksi dan tidak 

ada rencana pemulihan penghidupan 

LARPF memberikan panduang 

umum mengenai konsultasi dengan 

PAP sedini mungkin, termasuk dalam 

pemilihan skenario alternative. 

LARPF juga memberikan garis besar 

rencana pemulihan penghidupan. 

Namun dalam prakteknya hal ini 

tergantung pada persetujuan 

Pemerintah Indonesia dengan 

mempertimbangkan hukum dan 

peraturan yang berlaku.  

 

OP: Menjadi bagian dari keseluruhan perencanaan dan 

desain proyek, LARAP berfokus pada solusi 

permasalahan sosial ekonomi berdasarkan konsultasi 

dengan PAPs (termasuk pemulihan penghidupan), 

skenario alternative dan rencana aksi 

Kelayakan dan 

Hak (Eligibility 

& Entitlement) 

RI: Hanya pemilik lahan (dengan bukti hak ulayat/adat 

atau bukti transaksi lahan dari hak ulayat; termasuk yang 

tidak memiliki bukti namun memiliki 2 saksi atas 

kepemilikan) dan yang memiliki asset terhadap lahan 

yang layak mendapatkan komensasi.  

 Tidak ada kompensasi bagi penyewa lahan, kecuali 

penyewa asset pemerintah.Penghuni liar pada lahan 

swasta tidak layak mendapatkan kompensasi (merupakan 

tanggung jawab pemilk lahan).  

 Kompensasi non-tunai diperbolehkan namun jarang 

dipilih. 

 Hanya pemilik tanah dan asset yang 

layak mendapatkan kompensasi atas 

hilangnya asset 

 Tidak ada kompensasi bagi penyewa 

atau penghuni liar lahan swasta 

 Hampir tidak ada kompensasi non-

tunai  

 

LAROF mempertimbangkan 

penyewa, penghuni liar sebagai PAP 

yang layak mendapatkan bantuan 

pemulihan penghidupan.  

Namun asset tersebut tidak akan 

termasuk dalam kompensasi karena 

hal itu bertentangan dengan peraturan 

nasional. 

Ketika PAPs lebih menginginkan 

menerima kompensasi non-tunai, 

maka pemrakarsa proyek akan 

mendukung pilihan ini selagi sesuai 

dengan hukum dan peraturan yang 

berlaku.  

 

OP: Seluruh PAP sebelum tenggat waktu (cut-off date) 

dari inventaris PAP layak mendapatkan kompensasi; 

kompensasi non-tunai biasanya lebih dilipih untuk kasus 

pemukiman kembali. 
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Isu Kerangka Indonesia dibandingkan dengan OP 4.12 

Bank Dunia 

Kesenjangan yang diidentifikasi  Dibahas dalam LARPF  

Pemulihan 

Penghidupan  

RI: Panduan MAPPI meliputi pemulihan penghidupan 

sebagai bagian dari penilaian plot tanah namun hal ini 

tidak secara spesifik disebutkan dalam kerangkanya. 

Apabila peluang ekonomi dan sosial PAP disuatu lokasi 

tidak dipertimbangkan dalam harga lahan, ada 

kemungkinan bahwa pemulihan penghidupan akan 

dinilai lebih kecil dari yang semestinya.  

Pemulihan penghidupan tidak 

disebutkan secara jelas, pada kondisi 

dimana peluang ekonomi PAP 

terhadap lokasi tidak 

dipertimbangkan dalam harga lahan 

maka biaya tersebut cenderung dinilai 

lebih kecil dari yang semestinya  

LARPF memandatkan agar 

pemulihan penghidupan untuk 

dimasukkan dalam LARAP 

 

OP: Penghidupan PAP dipulihkan paling tidak hingga 

kondisi awal (sebelum pembebasan lahan) 

Kesepakatan dan 

Keluhan  

 

RI: terdapat tiga kesepakatan dan konsultasi dimana 

tiap-tiapnya tedapat prosedur penanganan keluhan:  

(a) PAP setuju atas lokasi proyek; apabila terdapat 

keluhan akan dialamatkan pada: (i) Tim Persiapan  (ii) 

PTUN  (iii) MA; 

(b) PAP setuju atas inventarisasi tanah dan asset  

apabila terdapat kelluhan dialamatkan pada Tim 

Pelaksana (P2T); 

(c) PAP setuju atas kompensasi (tidak ada mekanisme 

detil dan alokasi waktu untuk kompensasi non-tunai); 

apabila terdapat keluhan akan dialamatkan pada (i) tim 

pelaksana untuk negosiasi ulang  (ii) memasukkan 

berkas mengenai kesepakatan harga pada Pengadilan 

Kabupaten (kompensasi tunai akan diberikan sementara 

pada pengadilan)  MA  

 

Kesepakatan dan mekanisme terdapat 

penanganan keluhan yang jelas 

meskipun tidak ada keterangan waktu 

dan prosedur untuk kompensasi non-

tunai 

Kesempatan terbatas bagi PAP untuk 

menyampaikan keluhan  

 

 

 

ESMF meliputi prosedur mekanisme 

penanganan keluhan bagi 

keseluruhan proyek untuk memastian 

bahwa seluruh keluhan yang 

disampaikan akan ditangani secara 

tepat waktu. 

LARPF juga meliputi pemulihan 

penghidupan bagi PAP dalam bentuk 

kompensasi non-tunai. 

 

OP: Tidak ada diskusi mengenai kesepakatan dengan 

PAP mengenai lokasi proyek kecuali untuk IPs yang 

terkena dampak. Kesepakatan atas inventarisasi, 

prosedur negosiasi dan prosedur penanganan keluhan 

dijabarkan dalam LARAP atau kerangka proyek. 

Kompensasi non-tunai untuk pemulihan penghidupan 
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Formatted: Tab stops: Not at  20 cm

Isu Kerangka Indonesia dibandingkan dengan OP 4.12 

Bank Dunia 

Kesenjangan yang diidentifikasi  Dibahas dalam LARPF  

lebih disukai. 

 

Pengaturan 

Pembiayaan dan 

Institusional  

Kesenjangan:  

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

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

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

(iv) Akses terhadap informasi tidak secara jelas diatur, namun kombinasi dari keranka ini dengan 

UU Akses Informasi No. 14/20082 sudah memadai untuk menutup kesenjangan ini  

LARPF memandatkan penyusunan 

LARAP sebagai dokumen tambahan 

atas Rencana Pengadaan Lahan 

Pemerintah untuk mengatasi isu ini.  

 

                                                 

 
2 Seluruh penduduk, dengan mengajukan permohoan ke lembaga terkait, memiliki hak untuk mendapatkan salinan dari seluruh dokumen publik, kecuali 

dokumen tertentu yang tidak dapat diberikan berdasarkan peraturan lembaga tersebut. 
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Gambar 1: Tahap Persiapan dalam Proses Pengadaan Lahan berdasarkan UU 2/2012 
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Gambar 2: Tahap Pelaksanaan dalam Proses Pembebasan Lahan berdasarkan 

UU2/2012 
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E. Kategori Kemungkinan Orang yang Terkena Dampak Proyek (PAPs) 

11.13. Telah diantisipasi bahwa kegiatan rehabilitasi akan dapat melibatkan beberapa 

pembebasan lahan minor. Proyek ini mengantisipasi bahwa akan ada dua kategori 

umum PAPs dalam proyek ini: (1) orang yang terkena dampak pembebasan lahan 

milik pribadi; (2) orang yang terkena dampak yang tinggal di tanah pemerintah 

(negara atau pemerintah daerah) tetapi tidak memiliki tanah yang ditempatinya. 

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

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

atau pemerintah daerah tanpa hak hukum atau tidak dapat mengklaim lahan yang 

mereka tempati; (b) penyewa dari tempat tinggal dan bangunan lain yang dibangun 

pada tanah negara atau pemerintah tanpa hak hukum atau tidak dapat mengklaim 

lahan yang mereka tempati; (c) perambah, yaitu, orang yang memperluas kepemilikan 

pribadi mereka dengan melanggar batas tanah negara atau tanah pemerintah 

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

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

tetapi tidak menempati struktur tersebut. Identifikasi PAPs akan dilakukan pada saat 

persiapan LARAP melalui survei sensus. 

12.14. LARAP harus mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan bahwa PAPs: 

a. Diinformasikan mengenai pilihan dan hak yang berkaitan dengan pemukiman 

mereka; 

b. Dikonsultasikan, ditawarkan pilihan, dan diberikan alternative pemukiman 

kembali dari sisi teknis dan ekonomis yang memungkinkan; dan 

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

untuk kerugian aset yang berhubungan langsung dengan proyek. 

13.15. Jika dampak yang muncul termasuk relokasi fisik, LARAP juga harus mencakup 

langkah-langkah guna memastikan bahwa PAPs: 

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

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

dipersyaratkan dan disetujui bersama PAPs, palig tidak dengan kondisi yang 

setara dengan kondisi sebelumnya. 

14.16. Apabila diperlukan untuk mencapai tujuan dari pembebasan lahan dan 

pemukiman kembali, LARAP juga harus mencakup langkah-langkah untuk 

memastikan bahwa PAPs: 

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

perhitungan yang wajar terhadap waktu yang mungkin diperlukan untuk 

memulihkan mata pencaharian dan standar hidup mereka; dan 

b. Diberikan bantuan pembangunan selain kompensasi. 

F. Proses Persiapan dan Persetujuan LARAP  

15.17. Selama persiapan sub-proyek, PIU akan mengidentifikasi kegiatan yang 

kemungkinan akan melibatkan pembebasan lahan dan pemukiman kembali dan 

mengidentifikasi skala dari dampak pembebasan lahan tersebut, berdasarkan 
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perkiraan jumlah orang yang terkena dampak dan ukuran lahan yang akan diambil 

berdasarkan Detail Engineering Design (DED). Jumlah orang yang terkena dampak 

dan/atau skala pembebasan lahan akan menentukan apakah PIU harus menyiapkan 

rancangan LARAP lengkap atau LARAP singkat (abbreviated) 3: 

 LARAP Lengkap diperlukan bila pembebasan lahan akan mempengaruhi lebih 

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

dan/atau melibatkan relokasi fisik; 

 LARAP Singkat dapat diterima jika pembebasan lahan akan mempengaruhi 

kurang dari 200 orang dengan skala minor, dan akan mengambil kurang dari 10% 

aset produktif rumah tangga yang terkena dampak. 

16.18. Isi dari keduanya kurang lebih setara dengan kombinasi kegiatan di bawah 

Rencana Pembebasan Lahan dan Inventarisasi dan Identifikasi Kepemilikan Tanah, 

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah 

berdasarkan hukum dan peraturan nasional. Isi dari LARAP Lengkap dan LARAP 

Singkat disajikan pada Lampiran 2. Tidak ada perbedaan mendsar untuk mencapai 

tujuan kesetaraan dan kompensasi biaya sosial; Namun ada beberapa perbedaan 

prosedural antara LARAP Lengkap dan LARAP Singkat. LARAP Lengkap memiliki 

isi yang lebih rinci dan memakan waktu lebih lama untuk menyelesaikan. Sebuah 

LARAP Lengkap perlu menyertakan tinjauan kerangka hukum dan kelembagaan 

sedangkan LARAP Singkat tidak memerlukannya. Sebuah LARAP Singkat dapat 

didasarkan pada sensus aset dengan setiap rumah tangga yang terkena dampak 

sementara LARAP Lengkap memerlukan baik sensus aset mapupun survey sosial-

ekonomi masyarakat untuk memberikan patokan dalam memahami bagaimana 

kondisi sosial ekonomi PAPs telah berubah. Dikarenakan pekerjaan fisik akan 

diterapkan pada sistem yang ada, jika terdapat pembebasan lahan, mereka akan 

berada dalam skala kecil yang hanya akan memerlukan LARAP Singkat. 

17.19. PIU akan menyiapkan LARAP dengan bekerja sama terutama dengan Badan 

Pertanahan (BPN). Badan Perencanaan Pemerintah Daerah (Bappeda) juga akan 

diajak berkonsultasi terutama untuk memastikan bahwa LARAP sudah sesuai dengan 

rencana tata ruang kota, serta untuk menginformasikan tentang potensi perkiraan 

anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan pembebasan lahan dan pemukiman 

kembali. Draft LARAP akan disampaikan kepada CPMU/CPIU (Ditjen SDA) untuk 

ditinjau. Akhirnya, LARAP akan diberikan kepada Bank Dunia untuk persetujuan. 

Selama persiapan LARAP, PIU akan dipandu dan dibantu oleh Tenaga Ahli 

Safeguard Regional dari CPIU. 

G. Kategori Kelayakan untuk Mendefinisikan Berbagai Kategori PAPs 

18.20. PAPs yang memenuhi syarat untuk mendapat kompensasi untuk aset yang terkena 

dampak adalah mereka yang (a) memiliki kepemilikan hak atas tanah; (b) memiliki 

hak pengelolaan/penggunaan lahan; (c) memiliki "nadzir" untuk tanah yang 

disumbangkan dari "wakaf"; (d) pemilik lahan untuk lahan yang sebelumnya dimiliki 

                                                

 
3 Sesuai dengan OP 4.12, LARAP Lengkap dan LARAP Singkat mengacu pada tingkat pentingnya dampak 
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oleh adat; (e) "masyarakat hukum adat" (MHA atau Masyarakat AdatMasyarakat 

hukum adat); (f) mereka yang menempati atau menggunakan tanah negara dengan 

niat/itikad baik; (g) orang-orang yang memegang kontrol atas tanah; dan/atau (h) 

orang-orang yang memiliki bangunan/struktur, tanaman dan hal-hal lain yang 

berkaitan dengan tanah. 

H. Metode Penilaan Aset yang Terkena Dampak 

19.21. Sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya, 

nilai aset yang terkena dampak akan dinilai oleh penilai bersertifikat, yang akan 

ditunjuk oleh BPN Provinsi sesuai dengan peraturan pengadaan tanah nasional. Nilai-

nilai yang ditetapkan oleh penilai bersertifikat akan digunakan sebagai dasar untuk 

negosiasi dengan PAPs. Jenis dan tingkat kompensasi akan ditentukan berdasarkan 

hasil negosiasi antara PIU (yang membutuhkan lahan untuk sub-proyek) dan pemilik 

tanah atau properti. Penilaian akan dilakukan untuk tiap bidang tanah yang terkena 

dampak, yang meliputi lahan, ruang di atas dan di bawah tanah, bangunan atau 

struktur, tanaman, hal-hal yang berhubungan dengan lahan yang terkena dampak 

dan/atau kerugian lainnya yang dapat dinilai (misalnya kerugian non-fisik yang dapat 

disetarakan dengan nilai uang, kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan, biaya 

kepindahan, biaya untuk perubahan profesi, dan nilai sisa properti). Properti yang 

tersisa yang tidak lagi ekonomis secara fisik dapat juga dikompensasikan jika pemilik 

lebih memilih untuk melakukannya. Penilaian tanah oleh penilai bersertifikat akan 

dilakukan berdasarkan standar MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia)  

sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman MAPPI (Standar Penilaian Indonesia (SPI) 

306). 

20.22. Matrix Pemberian Hak (entitlements) untuk Orang-orang yang terkena dampak 

Proyek (PAPs) dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. 

 

Tabel 1: Matrix Pemberian Hak (Entitlements) untuk Orang-orang yang terkena dampak 

Proyek  

Orang-orang yang Terkena 

Dampak (PAPs)  

Pemberian Hak (Entitlements) Hasil yang diharapkan 

(Expected Outcomes) 

Pemilik tanah/asset yang 

kehilangan tanah dan/atau asset 

lainnya  

Kompensasi untuk kehilangan 

tanah dan asset lainnya 

berdasarkan penilaian yang 

dilakukan oleh Penilai bersertifikat  

Pemilik tanah/asset dapat secara 

penuh terkompensasi untuk 

hilangnya lahan dan aset 

Pemilik tanah/asset yang 

kehilangan sumber penghasilan 

atau mata pencahariannya secara 

sementara atau permanen 

Kompensasi untuk hilangnya 

sumber penghasilan atau mata 

pencaharian berdasarkan penilaian 

terhadap hal-hal non-fisik yang 

dilakukan oleh Penilai bersertifikat 

Pembebasan lahan/pemukiman 

kembali tidak akan mengakibatkan 

pemiskinan pemilik tanah/asset 

Orang-orang yang memiliki dan 

menempati hunian dan struktur 

lainnya yang dibangun diatas tanah 

negara atau pemerintah tanpa hak 

hukum atau tidak dapat mengklaim 

lahan yang mereka tempati 

Kompensasi untuk hilangnya 

hunan dan struktur lainnya, sumber 

penghasilan atau mata pencaharian 

dan dukungan perpindahan 

berdasarkan penilaian dari Penilai 

bersertifikat 

Kompensasi yang diterima dan 

dukungan perpindahan yang 

diberikan dapan memungkinkan 

rumah tangga terkena dampak 

untuk mendapatkan akses terhadap 

perumahan yang layak atau tempat 
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Orang-orang yang Terkena 

Dampak (PAPs)  

Pemberian Hak (Entitlements) Hasil yang diharapkan 

(Expected Outcomes) 

  
yang dapat ditempati secara legal, 

dan pembebasan lahan tidak akan 

berdampak pada pemiskinan 

orang-orang terkena dampak 

Penyewa hunian dan struktur lain 

yang dibangun diatas tanah negara 

atau pemerintah tanpa hak hukum 

atau tidak dapat mengklaim lahan 

yang mereka tempati 

Proyek ini mempertimbangkan 

pemberian waktu yang cukup 

(paling tidak 2 bulan sebelum 

tanggal batas survey sensus/cut-

off-date) bagi para penyewa untuk 

menemukan tempat yang baru 

Penyewa akan menemukan tempat 

baru untuk disewa atau dihuni 

berdasarkan kebutuhan mereka 

Perambah, yaitu, orang yang 

memperluas kepemilikan pribadi 

mereka dengan melanggar batas 

tanah negara atau tanah pemerintah 

disekitarnya;  

Tidak berhak untuk kompensasi 

apapun bagi asset yang terkena 

dampak yang merambah ke tanah 

negara atau pemerintah 

Tidak mendapat insentif apapun 

untuk yang merambah ke tanah 

negara atau pemerintah  

Tuan tanah liar (squatters), yaitu 

orang-orang yang melakukan 

penyewaan ilegal dari struktur 

yang dibangun di atas tanah negara 

atau pemerintah, tetapi tidak 

menempati struktur tersebut. 

Tidak berhak untuk kompensasi 

apapun  

Tidak mendapat insentif apapun 

agar tidak melakukan skema 

penyewaan serupa di wilayah lain 

atau dimasa yang akan datang 

 

I. Bentuk Kompensasi 

21.23. Kompensasi dapat berupa diberikan dalam bentuk: (a) uang; (b) lahan pengganti; 

(c) pemukiman kembali ke lokasi lainnya; (d) kepemilikan saham; atau (e) bentuk 

lain dari kompensasi yang disepakati oleh PAPs dengan lembaga yang membutuhkan 

tanah (dalam hal ini adalah PIU). Kompensasi dapat mengambil kombinasi dari hal-

hal diatas tergantung pada kesepakatan antara PAPs dan lembaga yang membutuhkan 

tanah. 

J. Konsultasi and Penyingkapan (Disclosures) 

22.24. Konsultasi dan penyingkapan untuk membebaskan tanah dimulai dengan tahap 

perencanaan, persiapan, dan implementasi. Secara ringkasan, UU No 2/2012 dan 

peraturan pelaksanaannya menentukan bahwa konsultasi harus dilakukan dalam 

kegiatan-kegiatan berikut: 

a. Pada tahap perencanaan: rencana lokasi sub-proyek, tujuan pembangunan, 

langkah-langkah dan kerangka waktu untuk pembebasan lahan, peran Penilai 

bersertifikat dalam penilaian aset, insentif atau kompensasi yang akan diberikan 

untuk PAPs, aset yang memenuhi syarat atau objek untuk kompensasi, dan 

tanggung jawab serta hak-hak PAPs. Konsultasi akan menggunakan pertemuan 

publik, media dan pemberian informasi di desa-desa terdekat. Konsultasi akan 

mengadopsi pendekatan berdialog, dan dapat berlangsung lebih dari satu kali, 

tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan. Perjanjian akan dimasukkan ke 

dalam tulisan. Lokasi sub-proyek yang didefinisikan membutuhkan lahan akan 

diungkapkan kepada publik di media, website pemerintah provinsi dan kota serta 
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di website lembaga yang memerlukan lahan tersebut. 

b. BPN akan berkonsultasi dengan pemilik aset pada saat inventarisasi dan 

identifikasi dari aset yang terkena dampak. Hasil inventarisasi tersebut akan 

diungkapkan di daerah sub-proyek (desa/kelurahan) atau kantor kecamatan 

selama 14 hari untuk penerimaan pengaduan. 

c. Hasil penilaian aset yang dilakukan oleh Penilai bersertifikat akan disampaikan 

kepada PAPs untuk digunakan sebagai dasar untuk negosiasi. 

d. Dokumen LARAP akan diungkapkan di  kelurahan/desa di mana sub-proyek yang 

membutuhkan pembebasan lahan berada dan dicantumkan di website Proyek 

(Kementerian PUPR) (www.pu.go.id). 

K. Sumbangan Lahan Sukarela  

23.25. Sumbagan lahan sukarela adalah pendekatan umum di Indonesia untuk 

memperoleh tanah, khususnya di bawah program berbasis masyarakat. Di bawah 

program Partisipasi Masyarakat (CP) dari DOISP1, ada beberapa kegiatan yang 

memerlukan tanah, yang diperoleh melalui sumbangan tanah. Karena dalam DOISP2 

akan dilakukan peningkatan program CP, diperlukan panduan mengenai sumbangan 

tanah untuk PIU. Konsultasi dan penyingkapan untuk memperoleh tanah dimulai dari 

tahap perencanaan, persiapan, dan implementasi. Protokol dalam melakukan 

sumbangan tanah sukarela mengacu UU No 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya 

dan disediakan dalam Lampiran 3. 

L. Mekanisme Penanganan Keluhan 

24.26. Proses, prosedur, persyaratan dan juga waktu yang digunakan untuk penanganan 

keluhan yang harus diselesaikan selama proses pembebasan lahan dan akan 

mengikuti UU No 2/2012 dan peraturan pelaksanaan (termasuk amandemen). 

M. Pengaturan Organisasi & Pembiayaan 

25.27. Pengaturan organisasi untuk proses pembebasan lahan akan mengacu pada UU 

No 2/2012 dan peraturan pelaksana (termasuk amandemen). PIU akan bekerja sama 

dengan Badan Pertanahan (BPN) yang terutama bertanggung jawab atas proses 

pembebasan lahan. LARAP akan disusun berdasarkan informasi yang diberikan oleh 

Rencana Pengadaan Tanah dan Laporan Inventarisasi dan Identifikasi BPN. 

Rancangan LARAP akan ditinjau oleh CPMU/CPIU, dan untuk disetujui oleh Bank 

Dunia. Pelaksanaan LARAP akan diawasi dan dipantau oleh unit pelaksana regional 

dan laporan pelaksanaan berkala akan diberikan kepada CPMU/CPIU dan Bank 

Dunia. Proses pembebasan lahan harus diselesaikan sebelum dimulainya konstruksi. 

26.28. Dana harus mencakup biaya kompensasi, operasional dan biaya pendukung 

lainnya selama perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serah terima hasil, administrasi 

dan manajemen, dan sosialisasi. Konfirmasi terhadap lingkup tanah yang harus 

diperoleh untuk sub-proyek akan dikonfirmasikan selama atau setelah DED selesai. 

Pada prinsipnya, dana akan tersedia dari Anggaran Pusat (APBN) dan/atau APBD 

(APBD) atau kombinasinya, di bawah lembaga yang membutuhkan tanah. Kebutuhan 

untuk anggaran operasional dan pendukung dari APBN diatur oleh Kementerian 

Keuangan, sedangkan dari APBD diatur oleh Departemen Dalam Negeri. 
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N. Pemantauan dan Pelaporan  

27.29. PIU, dibantu oleh Tenaga Ahli Safeguard Regional dari CPIU, akan memantau 

persiapan dan pelaksanaan LARAP. Proses penyusunan dan isi LARAP akan 

dipastikan mengacu pada LARPF. Pelaksanaan LARAP akan dipantau berdasarkan 

indikator yang ditentukan dalam LARAP yang telah disetujui, yang meliputi antara 

lain: (a) proses konsultasi; (b) PAPs yang memenuhi syarat; (c) tingkat dan bentuk 

kompensasi yang disetujui; (d) pembayaran kompensasi dan pemberian bantuan; (e) 

tindak lanjut dari proses hukum atas tanah yang diperoleh/lahan yang tersisa; (f) 

efektivitas mekanisme penanganan pengaduan; (g) jumlah, jenis keluhan dan tindak 

lanjut; (h) penyingkapan dari LARAP dan transparansi selama proses pembebasan 

lahan; dll. Laporan pemantauan pelaksanaan LARAP akan diserahkan kepada Bank 

Dunia. Ringkasan laporan akan dimasukkan dalam Laporan Proyek tiga bulanan. 

O. Pengaturan Pelaksanaan 

28.30. CPMU / CPIU akan bertanggung jawab untuk melatih masing-masing PIU untuk 

melakukan pekerjaan konsultasi, pemeriksaan, analisis dan mempersiapkan LARAP 

dan menangani keluhan apapun. 

29.31. PIU dari sub-proyek individu dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk 

melakukan semua pekerjaan terkait dengan pembebasan tanah dan kegiatan 

pemukiman kembali dan melaksanakan LARAP (memastikan adanya staf dan 

anggaran yang memadai) di bawah bimbingan Tim Konsultan Regional CPIU. 
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Lampiran 1: Daftar Sub-proyek DOISP2 yang akan dilaksanakan di 

Tahun 1 
 

No Bendungan B(BWS) Lokasi Kegiatan Isu Lahan 

1 Ubrug Citarum Kab. Purwakarta, 

Provinsi Jawa barat 

Instalasi Gerbang radial  Tidak ada pembebasan lahan 

diperlukan 

 

2 Ketro Bengawan 

Solo 

Desa Ketro, Kec. 

Tanon, Kab. 

Sragen, Provinsi 

Jawa Tengah 

 Rehabilitasi tanggul utama 

 penggantian Minor hidro-

mekanik 

 pengerukan sedimen 

 

Tidak ada pembebasan lahan 

diperlukan 

 

3 Penjalin Pemali Juana Desa Paguyungan, 

Kec. Bumiayu, Kab. 

Brebes, Provinsi 

Jawa Tengah 

 Rehabilitasi tanggul utama, 

menggunakan tembok 

diaphragm 

 penggantian Minor hidro-

mekanik 

 pengerukan sedimen 

 

Tidak ada pembebasan lahan 

diperlukan 

 

4 Greneng Pemali Juana Dea Tunjungan, 

Kec. Blora, Kab. 

Blora, Provinsi 

Jawa Tengah 

 Mengganti beberapa tanggul 

utama dengan tanah yang lebih 

baik 

 pengerukan sedimen 

 

Tidak ada pembebasan lahan 

diperlukan 

 

5 Tempuran Pemali Juana Desa Tempuran, 

Kec. Blora, Kab. 

Blora, Provinsi 

Jawa Tengah 

 Mengganti beberapa tanggul 

utama dengan tanah yang lebih 

baik 

 pengerukan sedimen 

 

Tidak ada pembebasan lahan 

diperlukan 

 

6 Mrancang Kalimantan III Dea Mrancang, 

Kec. Gunung 

Tabur, Kab. Berau, 

Kalimantan Timur  

 Leveling dari tanggul utama 

yang bergelombang, dan 

perbaikan katup. 

 penggantian Minor hidro-

mekanik 

 pengerukan sedimen 

Tidak ada pembebasan lahan 

diperlukan 

 

 

  



DOISP2 – ESMF / Lampiran 54  Draft Final 

85 

Lampiran 2: Format Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman 

Kembali (LARAP) 

 

A. Format LARAP Lengkap 

 

Sebuah LARAP Lengkap harus mencakup, paling tidak, unsur-unsur di bawah ini, yang 

relevan. Jika komponennya tidak relevan dengan keadaan kegiatan/sub-proyek, perlu 

dijelaskan dalam LARAP Lengkap. 

 

1. Deskripsi Sub-proyek. 

Gambaran umum dari sub-proyek/kegiatan dan identifikasi lokasi. 

2. Dampak Potensial 

Identifikasi: (a) komponen dari sub-proyek yang akan membutuhkan tanah dan/atau 

relokasi; (b) daerah yang akan terkena dampak sub-proyek (wilayah yang 

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

dan/atau relokasi; dan (d) sejauh mungkin, tindakan yang diambil untuk menghindari 

atau meminimalkan pembebasan lahan dan/atau relokasi. 

3. Tujuan 

Tujuan dari LARAP Lengkap. 

4. Sensus Orang Yang Terkena Dampak Proyek (PAPs) dan inventarisasi aset yang 

terkena dampak 

Hasil sensus dan inventarisasi aset, termasuk dalam informasi berikut: 

a. Daftar PAPs, dengan pembedaan terhadap mereka yang memiliki hak atas tanah 

dan penghuni yang tidak memiliki hak atas tanah; kelompok rentan dan aspek 

gender; 

b. Inventarisasi bidang tanah dan struktur yang dipengaruhi oleh sub-proyek, yang 

meliputi informasi berikut: 

 Ukuran total bidang tanah yang terkena dampak, ukuran tanah yang akan 

diakuisisi oleh sub-proyek, dan ukuran lahan yang tersisa; 

 Status kepemilikan tanah dan struktur yang dipengaruhi oleh sub-proyek dan 

bukti kepemilikan; 

 Fungsi lahan yang dipengaruhi oleh sub-proyek; 

 Ukuran dan fungsi dari struktur yang terkena dampak, dan ukuran yang tersisa 

dari struktur; 

 Kondisi struktur yang terkena dampak (permanen, semi permanen, sementara, 

dll.) 

 Aset lain yang dipengaruhi oleh sub-proyek (pohon, tanaman, sumur, pagar, 
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dll.). 

c. Total jumlah PAPs dan rumah tangga yang dipengaruhi oleh sub-proyek.  

d. Jumlah rumah tangga yang dipengaruhi oleh sub-proyek yang akan direlokasi, 

dengan pembedaan (1) orang-orang yang dapat membangun kembali rumah 

mereka di lahan yang tersisa dari tanah yang terkena, dan (2) mereka yang harus 

pindah ke lokasi lain; dan 

e. Jumlah rumah tangga yang dipengaruhi oleh sub-proyek yang kehilangan lebih 

dari 10% dari aset produktif mereka. 

Informasi di atas harus diringkas dalam bentuk tabel. 

5. Studi Sosial-ekonomi 

Studi sosial-ekonomi harus dilakukan dalam tahap awal persiapan sub-proyek dan 

dengan keterlibatan PAPs. Studi harus mencakup komponen-komponen berikut: 

Hasil sensus dan inventarisasi aset, termasuk informasi berikut: 

a. Hasil sensus PAPs dalam paragraph 4 di atas. 

b. Deskripsi tentang sistem produksi, tenaga kerja, dan organisasi rumah tangga; dan 

informasi dasar tentang mata pencaharian dan standar hidup PAPs; 

c. Karakteristik interaksi sosial dalam masyarakat yang terkena dampak, termasuk 

jaringan sosial dan sistem dukungan sosial, dan bagaimana mereka akan 

terpengaruh oleh sub-proyek; 

d. Informasi tentang kelompok rentan atau orang yang membutuhkan kebutuhan 

khusus mungkin harus dibuat; 

e. Hak kepemilikan tanah yang ada dan sistem pengalihan tanah, termasuk 

inventarisasi sumber daya alam yang digunakan bersama, sumber mata 

pencaharian dan pasokan makanan anggota masyarakat, hak untuk menggunakan 

sistem yang tidak berdasarkan hak kepemilikan (termasuk penangkapan ikan, 

perkebunan dari tanaman/pohon untuk konsumsi sendiri) seperti yang diatur 

dalam mekanisme alokasi lahan, sistem untuk menyelesaikan isu apapun yang 

timbul dari skema hunian lahan tertentu. 

f. Besarnya kerugian yang diperkirakan – keseluruhan atau sebagian – dari aset dan 

besarnya pemindahan, fisik atau ekonomi, serta infrastruktur publik dan 

pelayanan sosial akan terpengaruh; 

g. Karakteristik sosial dan budaya dari PAPs, termasuk penjelasan tentang lembaga-

lembaga daerah baik formal maupun informal (misalnya, organisasi masyarakat, 

kelompok ritual, organisasi non-pemerintah (LSM), yang mungkin berkaitan 

dengan strategi konsultasi publik, proses desain proyek dan pelaksanaan 

pemukiman kembali); 

h. Informasi awal mengenai mata pencaharian PAPs (untuk dimasukkan, jika perlu, 

tingkat produksi dan pendapatan yang diperoleh dari setiap kegiatan ekonomi 

formal maupun informal) dan tingkat penghidupan mereka (termasuk status 

kesehatan mereka); dan 
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i. Ketentuan untuk memperbarui informasi tentang mata pencaharian PAPs dan 

standar hidup secara berkala sehingga informasi terbaru tersedia pada saat 

perpindahan mereka. 

6. Analisa Hukum 

Temuan dari analisis Kerangka hukum, meliputi: 

a. Lingkup kekuasaan domain utama (eminent domain) dan sifat kompensasi yang 

terkait dengan itu, baik dari segi metodologi penilaian dan waktu pembayaran; 

b. Prosedur hukum dan administrasi yang berlaku, termasuk deskripsi solusi yang 

tersedia untuk PAPs dalam proses peradilan, kerangka waktu normal untuk 

prosedur tersebut, dan setiap alternatif mekanisme penyelesaian sengketa yang 

tersedia yang mungkin relevan dengan kegiatan pemukiman kembali di bawah 

Proyek; 

c. Peraturan yang relevan (termasuk hukum adat dan tradisional) yang mengatur 

kepemilikan lahan, penilaian aset dan kerugian, kompensasi dan penggunaan hak 

secara alami; hukum adat pribadi yang terkait dengan perpindahan; dan hukum 

lingkungan dan peraturan kesejahteraan sosial; 

d. Hukum dan peraturan yang berkaitan dengan instansi yang bertanggung jawab 

untuk melaksanakan pembebasan lahan dan pemukiman kembali; 

e. Langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan yang 

efektif dari pembebasan lahan dan pemukiman kembali di bawah Proyek, 

termasuk, yang sesuai, dengan proses untuk mengenali klaim untuk hak-hak 

hukum atas tanah, termasuk klaim yang diperoleh sesuai dengan hukum adat dan 

penggunaan tradisional. 

7. Kerangka Kelembagaan 

Hasil temuan dari analisis mengenai kerangka kelembagaan meliputi:  

a. Identifikasi institusi pemerintah yang bertanggung jawab untuk kegiatan 

pemukiman kembali dan LSM yang dapat berperan dalam pelaksanaan sub-

proyek; 

b. Kajian kapasitas kelembagaan dari institusi pemerintah dan LSM tersebut; dan 

c. Langkah-langkah apapun yang diusulkan untuk meningkatkan kapasitas 

kelembagaan institusi pemerintah dan LSM yang bertanggung jawab untuk 

pelaksanaan pembebasan tanah dan pemukiman kembali. 

8. Pemberian Hak (Entitlement) 

Identifikasi PAPs yang memenuhi syarat untuk menerima kompensasi, dukungan 

untuk pemukiman kembali dan dukungan untuk rehabilitasi, serta penjelasan 

mengenai kriteria untuk menentukan pemberian hak bagi berbagai kategori PAPs, 

termasuk waktu untuk mengumumkan PAPs yang terkena dampak dan kompensasi 

yang memenuhi syarat (tanggal batas/cut-off-date). 

9. Penilaian Aset dan Perhitungan Kompensasi dari Aset yang terkena Dampak  

Deskripsi prosedur untuk menentukan jenis dan besaran kompensasi yang ditawarkan 
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kepada PAPs, yang mewakili penilaian yang dilakukan oleh Penilai bersertifikat. 

10. Kompensasi, Dukungan untuk Pemukiman Kembali dan Dukungan untuk Rehabilitasi  

Deskripsi mengenai (1) berbagai paket kompensasi yang ditawarkan kepada PAPs 

yang lahan dan/atau asetnya akan diakuisisi oleh Aktvitas Proyek; (2) dukungan 

untuk pemukiman kembali bagi anggota masyarakat yang direlokasi secara fisik; dan 

(3) dukungan untuk rehabilitasi bagi anggota masyarakat yang akan kehilangan 

sumber penghasilan atau mata pencaharian akibat pembebasan lahan untuk sub-

proyek. Paket kompensasi, yang dikombinasikan dengan dukungan lain yang 

ditawarkan keada setiap kategori PAPs harus cukup untuk memastikan bahwa mata 

pencaharian mereka setelah pemukiman kembali tidak memburuk. Pilihan untuk 

pemukiman kembali atau dukungan lainnya yang ditawarkan kepada PAPs harus 

dipersiapkan berdasarkan konsultasi dan harus sesuai secara teknis dan ekonomis, dan 

sesuai dengan pilihan yang paling diminati dari segi budaya PAPs. 

11. Pemilihan Lokasi, Persiapan dan Pemukiman Kembali 

Alternatif lokasi pemukiman kembali dan deskripsi setiap lokasi akan mencakup: 

a. Pengaturan kelembagaan dan teknis yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan 

menyiapkan lokasi pemkiman kembali, baik di wilayah pedesaan maupun 

perkotaan, yang merupakan kombinasi lokasi produktif dan bermanfaat yang 

potensial, yang akan memberikan manfaat setara kepada PAPs dibandingkan 

dengan kondisi mereka di lokasi sebelumnya, dalam jangka waktu yang telah 

diperkirakan untuk memperoleh atau mengubah lahan dan sumber daya 

tambahannya; 

b. Langkah-langkah untuk mencegah spekulasi lahan atau peningkatan migrasi 

pendatang yang tidak memenuhi syarat untuk pemukiman kembali, ke lokasi 

tersebut; 

c. Prosedur untuk relokasi fisik, termasuk jadwal untuk persiapan lokasi relokasi 

baru dan transfer lahan; dan, 

d. Pengaturan legal untuk menghuni lahan di lokasi relokasi yang baru dan untuk 

pemindahan hak lahan ke PAPs. 

12. Perumahan, Infrastruktur, dan Layanan Sosial 

Rencana untuk memberikan (dan untuk membiayai) bagi penghuni untuk menerima 

pemberian hak mereka yang terdiri dari perumahan, infrastruktur (contohnya air 

bersih, akses jalan, dll.); rencana untuk memastikan bahwa layanan tersebut setara 

atau lebih baik dari pada standar yang ada di masyarakat tuan rumah; dan menjelajahi 

kemungkinan perluasan lokasi, teknik, dan desain arsitektur untuk fasilitas-fasilitas 

tersebut. 

13. Pengelolaan Lingkungan  

Deskripsi batasan wilayah relokasi, dan kajian mengenai dampak lingkungan yang 

diakibatkan oleh pembebasan lahan yang diajukan, dan langkah-langkah untuk 

mengurangi dan mitigasi dampak (untuk dikoordinasikan, sebagaimana diperlukan), 

dengan kajian lingkungan dari sub-proyek yang membutuhkan pembebasan lahan). 
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14. Proses Partisipatif 

Partisipasi masyarakat yang terkena dampak dan masyarakat tuan rumah sangat 

penting. Hal ini mencakup: 

a. Deskripsi strategi konsultasi publik dan proses partisipatif, yang melibatkan PAPs 

serta masyarakat tuan rumah, dalam mendesain serta dalam pelaksanaan proses 

pembebasan tanah; 

e. Ringkasan pandangan yang diutarakan oleh PAPs dan bagaimana pandangan ini 

telah dipertimbangkan dalam LARAP; 

f. Tinjauan alternatif pembebasan lahan yang ditawarkan dan keputusan yang 

diambil oleh PAPs mengenai berbagai pilihan-pilihan yang tersedia, termasuk 

pilihan untuk jenis kompensasi dan dukungan akibat pembebasan lahan, atau 

relokasi keluarga, individu, atau bagian dari masyarakat atau masyarakat yang 

memiliki hubungan keluarga, dan upaya untuk mempertahankan pola organisasi 

sosial yang ada, serta upaya untuk mempertahankan akses ke tanah adat (misalnya 

tempat-tempat pemujaan keagamaan, atau makam); 

g. Pengaturan kelembagaan dimana anggota masyarakat yang direlokasi dapat 

menyampaikan kekhawatiran mereka kepada pihak berwenang dalam proyek, 

pada saat tahap perencanaan dan pelaksanaan, dan upaya yang dilakukan untuk 

memastikan bahwa kelompok rentan telah dengan baik terwakili; dan 

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

pada anggota masyarakat/masyarakat tuan rumah (bila terjadi relokasi), termasuk 

konsultasi antara anggota masyarakat tuan rumah dengan pemerintah daerah. 

Pengaturan ini dilakukan untuk mempercepat pembayaran kepada anggota 

masyarakat/masyarakat tuan rumah terhadap lahan yang terkena dampak atau 

asset lain yang telah dibeli oleh orang-orang yang direlokasi, serta pengaturan 

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

dengan masyarakat tuan rumah; dan untuk menyediakan layanan publik dasar 

(seperti pendidikan, air bersih, kesehatan, dan fasilitas produksi, dll) untuk 

masyarakat tuan rumah, yang akan setara dengan tingkat pelayanan kelompok 

yang direlokasi.  

15. Prosedur Penanganan Keluhan  

Prosedur ini harus dapat diakses (dengan cara yang tidak mahal dan mudah) oleh 

pihak ketiga untuk mendapat penyelesaian atas perselisihan apapun yang timbul 

akibat sub-proyek, yang akan dimasukkan kedalam LARAP Lengkap. Prosedur 

penanganan keluhan ini harus mempertimbangkan pilihan untuk menyelesaian 

melalui peradilan dan mekanisme lainnya seperti penyelesaian perselisihan/sengketa 

berbasis masyarakat, serta mekanisme penyelesaian perselisihan tradisional. 

16. Tanggung Jawab Kelembagaan  

Kerangka Organisasi untuk pembebasan lahan dan pemukiman kembali, mencakup 

identifikasi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan LARAP 

Lengkap, prosedur pembebasan lahan dan pemberian pelayanan; rencana untuk 

memastikan bahwa akan dilakukan koordinasi yang memadai antara berbagai 
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lembaga dan yuridiksi yang terlibat dalam pelaksanaan; dan setiap tahapan (termasuk 

dukungan teknis) yang dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas lembaga pemerintah 

untuk merancang dan melakukan pembebasan lahan; untuk mengalihkan pekerjaan ke 

lembaga setempat yang berwenang atau kepada penghuni untuk mengelola sendiri 

fasilitas dan layanan yang diberikan oleh Proyek dan untuk mengalihkan tanggung 

jawab kepada lembaga pelaksana pembebasan lahan, bila ada. 

17. Jadwal Pelaksanaan  

Jadwal pelaksanaan, termasuk seluruh kegiatan pembebasan lahan, dimulai dari 

persiapan pelaksanaan, termasuk target tenggat waktu untuk realisasi manfaat yang 

diharapkan oleh penghuni dan masyarakat adatmasyarakat hukum adat dan tanggal 

batas (cut-off-dates) untuk berbagai bentuk dukungan. Jadwal ini harus 

mendeskripsikan bagaimana pemukiman kembali di hubungkan dengan keseluruhan 

pelaksanaan sub-proyek tersebut. 

18. Biaya dan Anggaran 

Tabel mengenai perkiraan biaya untuk seluruh kegiatan pengadaan lahan, termasuk 

faktor inflasi, pertumbuhan penduduk, dan pengeluaran lainnya; jadwal pencairan; 

sumber dana; jadwal rencana alur uang (cash flow), dan pendanaan bagi pengadaan 

lahan, bila ada, bagi wilayah-wilayah diluar yuridiksi lembaga pelaksana. 

19. Pemantauan dan Evaluasi 

Rencana untuk pemantauan kegiatan pengadaan lahan dan pemukiman kembali oleh 

lembaga pelaksana, didukung oleh pengamat independen sebagaimana perlu menurut 

Bank Dunia, untuk memastikan bahwa informasi yang menyeluruh dan obyektif 

dapat dikumpulkan; indikator untuk pemantauan kinerja untuk mengukur masukan, 

keluaran, dan hasil (outcome) dari kegiatan pembebasan lahan; partisipasi PAPs 

dalam pemantauan; penyerahan laporan pemantauan kepada Bank Dunia; evaluasi 

dampak pembebasan lahan untuk kerangka waktu tertentu yang ditentukan setelah 

semua kegiatan pembebasan lahan dan kegiatan terkaitnya selesai dilaksanakan. Hasil 

pemantauan akan digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan. 

 

B. Format LARAP Singkat 

LARAP singkat dibutuhkan bagi kegiatan proyek yang akan berdampak bagi kurang dari 

200 orang, atau bila menghasilkan dampak yang tidak signifikan dan minor terhadap 

PAPs. Dampak yang dipertimbangkan minor dan tidak signifikan adalah bila PAPs tidak 

secara fisik direlokasi dan tidak lebih dari 10% asset mereka diakuisisi oleh kegiatan 

Proyek. LARAP Singkat akan meliputi, minimal, komponen berikut ini: 

1. Deskripsi Kegiatan Proyek  

Deskripsi umum mengenai sub-proyek dan identifikasi lokasi. 

2. Berbagai Dampak yang mungkin ditimbulkan  

Identifikasi meliputi: (i) komponen-komponen sub-proyek yang akan membutuhkan 

lahan; dan (II) wilayah yang akan terkena dampak oleh kegiatan. 

3. Sensus mengenai PAPs dan inventarisasi asset yang terkena dampak oleh kegiatan 
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proyek 

Hasil dari survey dan inventarisasi aset akan meliputi: (i) daftar PAPs, yang akan 

dibedakan menjadi PAPs yang memiliki lahan dan pengguna lahan (penyewa) yang 

tidak memiliki hak lahan; dan (ii) inventarisasi plot tanah dan sutruktur yang terkena 

dampak.  

4. Persyaratan  

Identifikasi PAPs yang berhak menerima kompensasi dan penjelasan dari kriteria 

yang digunakan untuk menentukan keberhakkan. 

5. Kompensasi, kajian penilaian tanah dan asset, dan dukungan pemukiman kembali 

yang harus disediakan  

Hal ini meliputi deskripsi dari kompensasi pilihan-pilihan dan dukungan pemukiman 

kembali yang akan ditawarkan kepada PAPs. Kajian nilai lahan dan asset akan 

ditentukan dari kajian oleh Penilai bersertifikat. 

6. Konsultasi publik dengan anggota masyarakat setempat yang akan kehilangan lahan 

dan aset lainnya  

Hal ini mencakup kegiatan untuk (a) menginformasikan kepada PAPs mengenai 

berbagai dampak dari sub-proyekk, pilihan yang tersedia untuk kompensasi dan 

dukungan pemukiman kembali, dan prosedur untuk mendapatkan kompensasi, dan 

(b) memberikan kesempatan bagi PAPs untuk mengutarakan pendapat dan 

kekhawatiran mereka.  

7. Tanggung Jawab Kelembagaan  

Deskripsi singkat mengenai kerangka organisasi untuk melaksanakan kegiatan 

pembebasan lahan. 

8. Jadwal Implementasi  

Jadwal implementasi harus dibuat dengan mencakup seluruh kegiatan pembebasan 

lahan termasuk tenggat waktu untuk pembayaran kompensasi. Jadwal tersebut harus 

mendeskripsikan bagaimana kegiatan pembebasan lahan dihubungkan dengan 

keseluruhan pelaksanaan sub-proyek tersebut. 

9. Biaya dan Anggaran  

Perkiraan biaya untuk pembebasan lahan yang diperlukan oleh sub-proyek.  

10. Prosedur Penanganan Keluhan  

Prosedur yang dapat dilakukan harus dibuat, yang dapat diakses oleh pemberi keluhan 

untuk penyelesaian perselisihan yang timbul dari pembebasan lahan; seperti 

mekasinme penanganan keluhan harus mempertimbangkan pilihan untuk diselesaikan 

di peradilanmaupun melalui mekanisme penyelesaian perselisihan berbasis 

masyarakat dan tradisional. 

11. Pemantauan 

Rencana untuk pemantauan kegiatan pembebasan lahan dan pembayaran kompensasi 

kepada PAPs. 
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12. Pemantauan dan Evaluasi  

Rencana untuk pemantauan terhadap kegiatan pengadaan lahan dan pemukian 

kembali oleh lembaga pelaksana. 
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Lampiran 3: Ringkasan Protokol Sumbangan Lahan Sukarela 

 

Sumbangan Lahan Sukarela merupakan pendekatan yang umum dilakukan di Indonesia 

untuk pengadaan lahan, khususnya dalam program berbasis masyarakan. Progam 

Partisi[asi Masyarakat dalam DOISP1 meliputi kegiatan yang membutuhkan lahan yang 

dilakukan melalui sumbangan lahan, antara lain sebagai lokasi instalasi pengolahan air, 

toilet komunal, dan peternakan lele. Karena DOISP2 akan minigkatkan program 

partisipasi masyarakat, panduan untuk sumbangan lahan sukarela diberikan sebagai salah 

satu pilihan dalam pengadaan lahan untuk program partisipasi masyarakat.  

Kondisi-kondisi dari donasi lahan sukareka adalah sebagai berikut: Secara singkat, UU 

No. 2/2012 dan peraturan pelaksananya merinci mengenai konsultasi yang harus 

dilakukan meliputi:  

a. Pemberi sumbangan lahan akan menerima manfaat langsung dari sub-proyek 

b. Pemberi sumbangan lahan tidak dikategorikan sebagai miskin.. 

c. Pemberi sumbangan lahan memiliki legitimasi kepemilikan terhadap lahan tersebut. 

d. Sumbangan lahan harus mengajukan pada sub-proyek prioritas yang telah disetujui. 

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

disumbangkan harus secara rinci dijelaskan kepada pemberi sumbangan. 

f. Sumbangan lahan harus tidak menyebabkan relokasi ataupun menyebabkan pemiliki 

lahan kehilangan lahan dan mata pencaharian mereka secara signifikan. 

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

pemilik lahan. 

h. Lahan yang disumbangkan tidak dalam sengketa. 

i. Lokasi dan ukuran lahan diidentifikasi oleh PAPs dan diverifikasi oleh fasilitator, 

forum masyarakat dan harus bebas dari dampak lingkungan dan risiko kesehatan 

apapun. 

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

k. Pemberi sumbangan harus menerima informasi yang jelas dan menyeluruh mengenai 

hak mereka. Pemilik lahan harus diinformasikan hak mereka untuk menerima 

kompensasi sebelum memutuskan untuk menyumbangkan lahan secara sukarela. 

Pemberi sumbangan dapat meminta manfaat berupa uang maupun non-uang atau 

insentif lainnya sebagai syarat sumbangan. 

l. Seluruh anggota masyarakat dari pemberi sumbangan harus mengetahui mengenai 

sumbangan ini. Individu pengguna atau masyarakat yang menempati atau lahan 

kolektif harus juga diinformasikan mengenai sumbangan ini. 

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

persetujuan individu-individu pengguna atau penghuni lahan tersebut. 

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

dokumentasi yang layak maupun melalui konfirmasi dengan paling tidak dua saksi). 
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o. Setiap lahan yang disumbangkan yang tidak digunakan sesuai dengan fungsi yang 

telah disepakati akan dikembalikan kepada pemberi sumbangan. 

p. Selain itu, aspek-aspek dibawah ini harus dilaksanakan: 

(i) Fasilitator komunitas untuk memberikan kesempatan kepada pemilik lahan 

untuk mendapatkan konsultasi yang independen sebelum membuat 

keputusan untuk secara sukarela menyumbangkan lahan mereka ke sub-

proyek. 

(ii) Konsultasi dengan pemiliki lahan mengenai sumbangan lahan harus 

dijamin tidak ada tekanan kepada pemilik lahan dalam proses pengambilan 

keputusan untuk menyumbangkan lahan. 

(iii) Pemilik lahan memiliki hak untuk menolah sumbangan lahan dan 

pengelola Proyek harus mengambil langkah-langkah untuk 

mengidentifikasi lokasi-lokasi alternative untuk fasilitas tersebut. Hak 

untuk menolak dituliskan dalam dokumen sumbangan yang akan 

ditandatangani oleh pemberi sumbangan. 

(iv) Sumbangan lahan sukarela harus didokumentasikan sebagai dokumen 

legal, Surat Pernyataan Sumbangan Lahan harus ditandatangani oleh 

pemilik lahan, fasilitator dan kepala desa, forum masyarakat, saksi-saksi, 

serta keturunan dari pemilik lahan. Format Surat Pernyataan Sumbangan 

Lahan dapat dilihat pada Lampiran 4. 

(v) Bila lahan tersebut hanya diijinkan untuk penggunaan lahan atau untuk 

jalan akses (easements), Surat Pernyataan diperlukan dan harus 

ditandatangani oleh pemilik lahan, fasilitator dan kepala desa, forum 

masyarakat, dan saksi-saksi, serta keturunan dari pemilik lahan. Format 

Surat Pernyataan Ijin Penggunaan Lahan dapat dilihat pada Lampiran 5 

dan format untuk Surat Pernyataan Ijin Akses Melalui Lahan (land 

easement) dapat dilihat di Lampiran 6. 

(vi) Kelompok masyarakat harus melampirkan seluruh dokumentasi yang 

berhubungan dengan sumbangan lahan sukarela, termasuk risalah 

pertemuan, keluhan dan prosedur penanganan perselisihan. 

(vii) Mekanisme penanganan keluhan harus mengikuti mekanisme penanganan 

keluhan Proyek. Bila diperlukan, proses penanganan keluhan perlu 

melibatkan partisipasi peninjau yang tidak secara langsung berhubungan 

dengan pelaksana proyek atau tidak pemimpin adat yang menjadi pihak 

dalam proses sumbangan. 

(viii) Salinan asli dari Surat Pernyataan harus disimpan baik oleh pemilik lahan 

maupun oleh forum masyarakat sebagai bagian dari proposal. Salinan dari 

Surat Pernyataan harus diletakkan di kantor Desa/Kelurahan. Proposal 

tersebut harus tersedia untuk publik. 

(ix) Sumbangan lahan harus secara legal diproses status kepemilikannya setelah 

lahan disumbangkan. 

(x) Pajak yang harus dibayarkan oleh pemberi sumbangan untuk pendaftaran 
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pengalihan lahan, bila ada, harus ditanggung oleh Proyek. 

(xi) PIU juga bertanggung jawab untuk menyimpan catatan dokumentasi untuk 

setial sumbangan lahan. Dokumentasi tersebut harus tersedia untuk ditinjau 

bila terdapat keluhan. 
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Lampiran 4: Format Surat Pernyataan Sumbangan Lahan 

 
Saya/Kami, yang bertandatangan dibawah ini:  

Nama  : 

No. KTP  : 

Pekerjaan  : 

Alamat  : 

 

Sebagai pemilik sah dari lahan berdasarkan bukti sah kepemilikan No. ………., Tanggal ….. atau bukti sah 

lainnya berupa ..... (jelaskan)….., dengan ini menyatakan bahwa Saya/Kami setuju untuk menyumbangkan 

lahan dan/atau aset kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota………….. (jelaskan)…… untuk 

dapat digunakan untuk konstruksi …………………….. untuk dapat bermanfaat bagi kepentingan umum.  

 

Kegiatan Proyek 

Lokasi Lahan   : 

Ukuran lahan yang disumbangkan : 

Ukuran sisa lahan   : 

Nilai aset lain yang disumbangkan : 

Guna lahan saat ini   : 

Status kepemilikian lahan  : 

(mohon jelaskan batasan lahan dan status kepemilikan lahan serta peta bidang lahan dengan tanda-

tanda orientasi yang jelas) 

 

Pernyataan ini dibuat tanpa ada tekanan dari siapapun.  

 

 

Tempat, tanggal perjanjian ini ditandatangani  

 

Pemberi Sumbangan Lahan  Penerima lahan yang disumbangkan, 

Mengetahui, 

 

 

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

Provinsi/Kabupaten/Kota)  

Camat sebagai PPAT 

Rp.6000 Materai  

  

(nama) (nama) 

  

  

Tanda Tangan Lurah/Kepala Desa  Tanda Tangan Dewan Masyarakat  

  

  

(nama) (nama) 

  

  

Tanda tangan Saksi  Tanda tangan Ahli Waris  

Nama 1                   Tanda tangan Nama 1                   Tanda tangan 

Nama 2                   Tanda tangan Nama 2                   Tanda tangan 

Nama 3                   Tanda tangan Nama 2                   Tanda tangan 

 

Lampiran: Peta lahan yang disumbangkan dan foto  

Catatan: Salinan asli dari surat ini untuk disimpat oleh pemberi sumbangan lahan dan oleh forum 

masyarakat sebagai bagian dari proposa. Salinan dari surat ini harus disimpan di kantor kelurahan/desa.   
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Lampiran 5: Format Surat Pernyataan Ijin Penggunaan Lahan  

 
Saya, yang bertandatangan dibawah ini: 

Nama  : 

No. KTP  : 

Pekerjaan  : 

Alamat  : 

 

Sebagai pemilik sah dari lahan berdasarkan bukti sah kepemilikan No. ………., Tanggal ….. atau bukti sah 

lainnya berupa ..... (jelaskan)….., dengan ini menyatakan bahwa Saya setuju memberikan ijin lahan saya 

untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota………….. (jelaskan)…… untuk dapat 

digunakan untuk konstruksi …………………….. untuk dapat bermanfaat bagi kepentingan umum.  

 

Lokasi Lahan   : 

Ukuran lahan yang disumbangkan : 

Ukuran sisa lahan   : 

Guna lahan saat ini   : 

Status kepemilikian lahan  : 

(mohon jelaskan batasan lahan dan status kepemilikan lahan serta peta bidang lahan dengan tanda-

tanda orientasi yang jelas) 

 

Pernyataan ini dibuat tanpa ada tekanan dari siapapun.  

 

 

Tempat, tanggal perjanjian ini ditandatangani,  

 

Pihak Pemberi Ijin  Pihak yang menerima ijin atas nama Pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota  

  

Tanda Tangan pemilik lahan Tanda tangan Camat sebagai PPAT 

 

Rp.6000 Materai 

 

  

(nama) (nama) 

  

  

Tanda tangan Lurah/Kepala Desa Tanda Tangan Forum Masyarakat  

  

  

(nama) (nama) 

  

  

Tanda tangan Saksi  Tanda Tangan Ahli Waris 

Nama 1                   Tanda tangan Nama 1                   Tanda tangan 

Nama 2                   Tanda tangan Nama 2                   Tanda tangan 

Nama 2                   Tanda tangan Nama 2                   Tanda tangan 

 

Lampiran: Peta lahan yang disumbangkan dan foto  

 

Catatan: Salinan asli dari surat ini untuk disimpat oleh pemberi sumbangan lahan dan oleh forum 

masyarakat sebagai bagian dari proposa. Salinan dari surat ini harus disimpan di kantor kelurahan/desa.  
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Lampiran 6: Format Surat Pernyataan Ijin untuk Akses Melalui Lahan 

(land easement) 
 

Saya, yang bertandatangan dibawah ini:  

Nama  : 

No. KTP  : 

Pekerjaan  : 

Alamat  : 

 

Sebagai pemilik sah dari lahan berdasarkan bukti sah kepemilikan No. ………., Tanggal ….. atau bukti sah 

lainnya berupa ..... (jelaskan)….., dengan ini menyatakan bahwa Saya setuju memberikan ijin untuk akses 

melalui untuk menuju ke fasilitas …….. (jelaskan)……….. yang akan dibangun oleh Pemerintah Daerah 

Provinsi/Kabupaten/Kota………….. (jelaskan)…… untuk dapat digunakan untuk konstruksi 

…………………….. untuk dapat bermanfaat bagi kepentingan umum.  

 

Lokasi Lahan   : 

Ukuran lahan yang akan dilewati : 

Guna lahan saat ini   : 

Status kepemilikian lahan  : 

(mohon jelaskan batasan lahan dan status kepemilikan lahan serta peta bidang lahan dengan tanda-

tanda orientasi yang jelas) 

 

Pernyataan ini dibuat tanpa ada tekanan dari siapapun.  

 

 

Tempat, tanggal perjanjian ini ditandatangani,    

 

Pihak yang memberikan ijin  Pihak yang menerima ijin atas nama Pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota 

  

Tanda tangan pemilik lahan  Tanda tangan Camat sebagai PPAT 

 

Rp.6000 Materai 

 

  

(nama) (nama) 

  

  

Signature Lurah/Kepala Desa Tanda Tangan Forum Masyarakat 

  

  

(nama) (nama) 

  

  

Tanda Tangan Saksi  Tanda Tangan Ahli Waris 

Nama 1                   Tanda Tangan Name 1                  Tanda Tangan 

Nama 2                   Tanda Tangan Name 2                   Tanda Tangan 

Nama 2                   Tanda Tangan Name 2                   Tanda Tangan 

 

Lampiran: Peta lahan yang disumbangkan dan foto  

 

Catatan: Salinan asli dari surat ini untuk disimpat oleh pemberi sumbangan lahan dan oleh forum 

masyarakat sebagai bagian dari proposa. Salinan dari surat ini harus disimpan di kantor kelurahan/desa.  
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Lampiran 5 – Kerangka Perencanaan Masyarakat AdatMasyarakat 

hukum adat 
 

 

 

INDONESIA: 

PROYEK PENINGKATAN OPERASIONAL DAN KEAMANAN 

BENDUNGAN – 2 (DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY 

PROJECT - 2 – DOISP2) 

 

 

 

 

 

KERANGKA PERENCANAAN MASYARAKAT ADATMASYARAKAT HUKUM 

ADAT  

(INDIGENOUS PEOPLES PLANNING FRAMEWORK – IPPF) 

 

Merupakan Bagian dari Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial 

(Environmental and Social Management Framework/ESMF) 
 

 

 

 

 

 

 

November Desember 2016 
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DEFINISI 

 

 

Istilah Arti 

Pemerintah Pemerintah Negara Republik Indonesia 

Proyek Proyek Peningkatan Operasional dan 

Keamanan Bedungan 2 – DOISP2 (Dam 

Operational and Safety Improvement 

Project 2) 

Pemerintah Daerah Pemerintah ditingkat Provinsi, dikepalai 

oleh gubernur 

Pemerintah Lokal Pemerintah kota (dikepalai oleh walikota) 

or pemerintah kabupaten (dikepalai oleh 

bupati) 

Sub-proyek Komponen Proyek yang diselenggarakan 

di pusat, propinsi dan/atau tigkat 

kabupaten/kota 
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SINGKATAN 

 

CP Partisipasi Masyarakat (Community Participant) 

CPIU Unit Pelaksana Proyek Pusat (Central Project Implementation 

Unit) 

CPMU Unit Pengelola Proyek Pusat (Central Project Management 

Unit) 

DAS Daerah Aliran Sungai 

DOISP Proyek Peningkatan Operasional dan Keamanan Bendungan 

(Dam Operational Improvement and Safety Project) 

IP Masyarakat AdatMasyarakat hukum adat (Indigenous Peoples) 

IPP Rencana Masyarakat AdatMasyarakat hukum adat (Indigenous 

Peoples Plan) 

IPPF Kerangka Perencanaan Masyarakat AdatMasyarakat hukum 

adat (Indigenous Peoples Planning Framework) 

KAT Komunitas Adat Terpencil 

Kementerian PUPR Kemetrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

LARAP Rencana Pembebasan Lahan dan Penempatan Kembali (Land 

Acquisition and Resettlement Action Plan) 

LARPF Kerangka Kebijakan Pembebasan Lahan dan Penempatan 

Kembali (Land Acquisition and Resettlement Policy 

Framework) 

LSM Lembaga Swadaya Masyarakat 

MHA Masyarakat Hukum Adat 

PIP Rencana Pelaksanaan Proyek (Project Implementation Plan)  

PIU Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit) 

O&P Operasional dan Pemeliharaan  

SA Penilaian Sosial (Social Assessment) 
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A. Pendahuluan 

1. Proyek ini merupakan kelanjutan dari Proyek Peningkatan Operasional dan 

Keamanan Bendungan – 21 (DOISP21) dan akan membiayai lima komponen yang 

diperlukan untuk secara substansial meningkatkan operasional dan keamanan 

bendungan di Indonesia. Proyek ini dibangun berdasarkan pelajaran yang didapat dari 

sejumlah proyek terkait yang menyarankan adanya keterpaduan, pendekatan holistik 

untuk keselamatan dan operasional bendungan dalam konteks DAS untuk 

memastikan kecukupan lingkungan kelembagaan yang mendukung. Proyek ini 

rencananya akan dilaksanakan dari 2017-2022 dan bertujuan untuk: (i) meningkatkan 

keamanan bendungan yang ada di lokasi yang dipilih, dan (ii) memperkuat lembaga-

lembaga untuk efektivitas operasional pengelolaan bendungan. Investasi 

diprioritaskan berdasarkan kriteria objektif untuk melakukan identifikasi dan 

penilaian serta mencakup 23 bendungan besar yang diprioritaskan dan disusun dalam 

DOISP1, bersama dengan investasi prioritas dari 115 bendungan besar lainnya yang 

terdapat dalam portofolio. Sub-proyek akan sebagian besar berada di Jawa (Jawa 

Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur), dan beberapa di NTB, NTT, 

Lampung, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. 

2. Pada tahun pertama, DOISP2 akan membiayai pekerjaan fisik di 6 (enam) bendungan 

yang sudah diidentifikasi dan dipelajari dalam DOISP1 (Lampiran 1). Hal ini 

menegaskan bahwa tidak ada Masyarakat Hukum Adat (Indigenous peoples/IPs) di 

sekitar 6 lokasi. Meskipun 6 lokasi bendungan yang akan dilaksanakan pada tahun 

pertama dan beberapa lokasi lainnya untuk tahun-tahun berikutnya telah 

diidentifikasi, ada kemungkinan bahwa selama pelaksanaan proyek, bendungan baru 

diusulkan untuk rehabilitasi. Kerangka Perencanaan Masyarakat Hukum Adat 

(Indigenous Peoples Planning Framework/IPPF) ini dikembangkan sebelum 

penilaian proyek (project appraisal) untuk mengantisipasi keberadaan masyarakat 

adatmasyarakat hukum adat dalam lokasi baru yang diusulkan. Apabila diketahui 

adanya keberadaan komunitas hukum adat di, atau memiliki hubungan terhadap, 

lokasi proyek, maka penapisan, verifikasi dan konfirmasi lebih lanjut akan dilakukan 

melalui kajian sosial. 

2.3.Rencana Masyarakat Hukum Adat (Indigenous Peoples Plan/IPP) akan disiapkan 

pada saat pelaksanaan proyek (setelah penapisan, verifikasi dan tahap konfirmasi) 

pada saat adanya kemungkinan masyarakat adatmasyarakat hukum adat akan 

terpengaruh oleh kegiatan sub-proyek. Bank mensyaratkan agar proyek melibatkan 

masyarakat adatmasyarakat hukum adat untuk merancang dan melaksanakan proyek 

dengan cara yang sepenuhnya menghormati martabat masyarakat adatmasyarakat 

hukum adat, hak asasi manusia, dan keunikan budaya dan sehingga mereka: (a) 

menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai dengan budayanya; dan b) tidak 

terkena dampak yang merugikan selama proses pembangunan. Pengalaman dari 

DOISP1 menunjukkan bahwa kegiatan difokuskan pada skema yang sudah ada dan 

bahkan terhadap masyarakat adatmasyarakat hukum adat disekitar lokasi DOISP1 

saat ini tidak akan ada dampak buruk yang signifikan. 

B. Tujuan 

3.4. Tujuan utama dari Kerangka ini adalah:  
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a. Memastikan bahwa masyarakat adatmasyarakat hukum adat berpartisipasi dan 

mendapatkan keuntungan dari proyek; 

b. Menghindari atau meminimalkan potensi dampak yang merugikan dari Proyek 

terhadap masyarakat adatmasyarakat hukum adat, dan jika itu tidak dapat 

dihindari, mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah mitigasi 

berdasarkan prinsip konsultasi yang bebas, dilakuan sebelumnya dan 

diinformasikan dengan baik (free, prior and informed consultation), sehingga 

menghasilkan dukungan yang besar dari masyarakat adatmasyarakat hukum adat 

yang terkena dampak; 

c. Memaksimalkan potensi dampak positif daari Proyek terhadap masyarakat 

adatmasyarakat hukum adat, berdasarkan konsultasi yang bebas, dilakukan 

sebelumnya, dan diinformasikan dengan baik kepada masyarakat adatmasyarakat 

hukum adat guna memastikan bahwa desain dan pelaksanaan Proyek 

mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat adatmasyarakat hukum 

adat; 

d. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional dalam memberdayakan masyarakat 

adatmasyarakat hukum adat (Komunitas Adat Terpencil/KAT), dan memberikan 

kewenangan dan kepercayaan bagi KAT mereka dimanapun untuk menentukan 

nasib mereka sendiri dalam berbagai program kegiatan pembangunan yang 

tersedia di lokasi mereka dan kebutuhan mereka melalui perlindungan, penguatan, 

pengembangan, konsultasi dan advokasi untuk meningkatkan tingkat 

kesejahteraan sosial mereka. 

C. Definisi 

5. Pemerintah Indonesia mendefinisikan Masyarakat AdatMasyarakat Adat sebagai 

Masyarakat Hukum Adat (MHA)Komunitas Adat Terpencil (KAT). Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan 

Masyarakat Hukum Adat mendefinisikan MHA sebagai Masyarakat Hukum Adat 

adalah Warga Negara Indonesia yang memiiki karakteristik khas, hidup berkelompok 

secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan 

atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan 

lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, 

politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun 

temurun. 

4.  Dalam Keputusan Presiden No. 111/1999 tentang Pemberdayaan Sosial Komunitas 

Adat Terpencil menetapkan kriteria masyarakat adat sebagai berikut: a) dalam bentuk 

komunitas kecil, tertutup dan homogen; b) memiliki infrastruktur sosial yang 

didukung oleh hubungan keluarga; c) secara umum berada di lokasi geografis 

terpencil dan relatif sulit dijangkau; d) Umumnya hidup dengan ekonomi sub-sistem; 

e) memiliki peralatan dan teknologi sederhana; f) memiliki ketergantungan yang 

relatif tinggi terhadap lingkungan lokal dan sumber daya alam; g) terbatasnya akses 

pelayanan sosial, ekonomi, dan politik. 

6.7.Masyarakat adatMasyarakat hukum adat biasanya merupakan segmen termiskin dari 

populasi. Menurut kebijakan Bank Dunia, istilah "Masyarakat AdatMasyarakat 
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hukum adat (Indigenous Peoples)" digunakan dalam arti generik untuk merujuk pada 

kelompok yang berbeda, rentan, sosial dan karakteristik budaya dalam berbagai 

derajat sebagai berikut: 

a) hubungan dekat dengan wilayah leluhur dan sumber daya alam di wilayah ini; 

b) mengidentifikasikan diri dan diidentifikasikan oleh orang lain sebagai anggota 

kelompok budaya yang berbeda; 

c) memiliki bahasa asli, sering kali berbeda dari bahasa nasional; dan 

d) meiliki lembaga adat kebudayaan, ekonomi, sosial atau politik. 

7.8.Untuk tujuan Kerangka ini, definisi masyarakat adatmasyarakat hukum adat akan 

mengikuti kedua kriteria Bank Dunia dan peraturan nasional. 
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9. Kerangka ini mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat adatmasyarakat hukum 

adat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang dan Peraturan berikut: 

 

Peraturan Ringkasan 

UUD 1945 (Amandemen) 

Bab 18, ayat # 2 dan Bab 

281 ayat # 3; 

Chapter 18(2): The State recognizes and respects units of indigenous 

communities and their traditional rights as long as they live, and in 

accordance with the development of society and the national principles 

as set out in the legislation. 

Chapter 281(3): The cultural identity and the rights of traditional 

communities are respected in line with the times and civilization. 

Undang-Undang Nomor 

41/1999 tentang 

Kehutanan (ditambah 

Keputusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 

35/PUU-X /2012)  

Pasal 67(1): Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya 

masih ada dan diakui keberadaannya berhak untuk melakukan 

pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari 

masyarakat adat yang bersangkutan; melakukan kegiatan pengelolaan 

hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan 

dengan undang-undang; dan mendapat pemberdayaan dalam rangka 

meningkatkan kesejahterannya. 

Pasal 67(2): Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum 

adat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan PerDa. 

Penjelasan Pasal 67(1): Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, 

jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain: 

a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap); 

b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; 

c. ada wilayah hukum adat yang jelas; 

d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang 

masih ditaati; dan 

e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan 

sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. 

Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No. 52/2014 

Pedoman Pengakuan dan 

Perlindungan Masyarakat 

Hukum Adat  

MHA adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, 

hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki 

ikatan pada asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat 

hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya 

sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, 

hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. 

Peraturan Menteri 

Kehutanan No. 62/2013 

(perubahan Peraturan 

Menteri No. 44/2012) 

tentang Pengkuhan 

Kawasan Hutan 

(Perubahan Permenhut 

No. 44/2012) 

Pasal 18a: MHA adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan 

hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena 

kesamaan tempat tinggal ataupun dasar keturunan. 

Pasal 18b: Wilayah MHA adalah tempat berlangsungnya hidup dan 

menyelenggarakan kehidupan MHA yang bersangkutan yang letak dan 

batasnya jelas serta dikukuhkan dengan Perda.  

Peraturan Bersama 

MENDAGRI, MENHUT, 

Pasal 9: Pengakuan hak masyarakat hukum adat dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Formatted: Font: 10 pt, Font color: Text 1

Formatted: Font: 10 pt, Font color: Text 1

Formatted: Font: 10 pt, Font color: Text 1

Formatted: Font: 10 pt, Font color: Text 1

Formatted: Font: Italic, Font color: Text 1, Dutch
(Netherlands)



DOISP2 – ESMF / Lampiran 5  Draft Final 

107 

Peraturan Ringkasan 

MENPU, KBPN No. 

79/2014 Tentang Tata 

Cara Penyelesaian 

Penguasaan Tanah Yang 

Berada di Dalam 

Kawasan Hutan 

Peraturan Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/Kepala 

BPN No 9/2015 tentang 

Tata Cara Penetapan Hak 

Komunal Atas Tanah 

Masyarakat Hukum Adat 

dan Masyarakat yang 

Berada dalam Kawasan 

Tertentu 

Pasal 1(1): Hak komunal atas tanah adalah hak milik bersama atas tanah 

suatu masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang 

diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan atau 

perkebunan. 

Pasal 1(3): MHA adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan 

hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena 

kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. 

Pasal 3(1): Persyaratan Masyarakat Hukum Adat meliputi: masyarakat 

masih dalam bentuk paguyuban; ada kelembagaan dalam perangkat 

penguasa adatnya; ada wilayah hukum adat yang jelas; dan ada pranata 

dan perangkat hukum yang masih ditaati. 

Pasal 3(2): Persyaratan kelompok masyarakat yang berada dalam 

Kawasan Tertentu meliputi menguasai secara fisik paling kurang 10 

tahun atau lebih secara berturut-turut; masih mengadakan pemungutan 

hasil bumi di wilayah tertentu dan sekitarnya untuk pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari; menjadi sumber utama kehidupan dan mata 

pencaharian masyarakat; dan terdapat kegiatan sosial dan ekonomi yang 

terintegrasi dengan kehidupan masyarakat. 

UU No. 6/2014 tentang 

Desa 

Pasal 95(1): Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk 

lembaga adat Desa. 

Pasal 95(2): Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan 

menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang 

atas prakarsa masyarakat Desa. 

Pasal 96: Pemerintah, PemProv, dan Pem Kab/Kota melakukan penataan 

kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. 

8.  

a. UUD 1945 (Amandemen) Bab 18, ayat # 2 dan Bab 281 klausul # 3; 

b. Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan (ditambah Keputusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X /2012); 

c. Peraturan Mendagri No. 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan 

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; 

d. Peraturan Mensos No. P.62/2013 (penyesuaian Peraturan Menteri No. 

P.44 / 2012) tentang Pembentukan Kawasan Hutan; 

e. Peraturan Bersama Mendagri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan 

Umum dan Badan Pertanahan No 79/2014 tentang Tata Cara untuk Penyelesaian 

Konflik Kepemilikan Tanah di Kawasan Hutan; 
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f. Peraturan Menteri Pertanahan dan Pembangunan Tata Ruang No. 9/2015 tentang Tata Cara Membangun hak tanah komunal di lahan Masyarakat Hutan Adat dan Masyarakat yang hidup di Daerah Khusus; 

E. Penapisan Masyarakat AdatMasyarakat hukum adat di antara Populasi 

Terkena Dampak 

9.10. Setelah daerah sub-proyek didefinisikan, PIU akan melakukan penapisan, 

verifikasi dan konfirmasi kehadiran masyarakat adatmasyarakat hukum adat mengacu 

pada karakteristik di atas. Dalam melakukannya, PIU akan berkonsultasi dengan 

tenaga ahli, universitas lokal atau LSM yang memiliki pengetahuan yang baik atau 

telah bekerja bersama masyarakat adatmasyarakat hukum adat di daerah dan 

menggunakan referensi yang tersedia contohnya studi Indigenous People tahun 2010 

oleh Bank Dunia dan sumber lainnya. Selanjutnya, PIU akan berkonsultasi dengan 

masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat sekitar untuk mengkonfirmasi bahwa 

mereka masyarakat adatmasyarakat hukum adat. 

10.11. Dalam hal dimana keberadaan IP telah dikonfirmasi dan mereka akan menjadi 

bagian dari atau dipengaruhi oleh proyek, PIU dibawah bimbingan Tenaga Ahli 

Safeguard Regional, atau dibantu oleh konsultan jika diperlukan, akan melaksanakan 

Penilaian Sosial (Social Assessment/SA) di tingkat desa, berdasarkan konsultasi yang 

bebas, dilakukan sebelumnya, dan diinformasikan dengan baik kepada masyarakat 

adatmasyarakat hukum adat yang terkena dampak. Dampak yang merugikan maupun 

dampak positif potensial akan diidentifikasi selama persiapan SA. 

F. Penilaian Sosial dan Konsultasi 

11.12. Selama penyusunan proposal sub-proyek dan/atau persetujuan sub-proyek, proses 

penilaian sosial akan dilakukan untuk menentukan sifat dan lingkup dampak terhadap 

masyarakat adatmasyarakat hukum adat diantara populasi yang terkena dampak. 

Dengan mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif di wilayah sub-proyek, profil 

sosial dan ekonomi dasar populasi penerima manfaat atau orang-orang yang 

terdampak proyek akan dirumuskan. 

12.13. Penilaian Sosial (SA) akan dilakukan oleh para ilmuwan sosial (atau konsultan) 

yang memenuhi syarat. SA akan mengumpulkan informasi yang relevan tentang hal-

hal sebagai berikut: data demografi; sosial, kondisi budaya dan ekonomi; dan dampak 

terhadap konsidi sosial, budaya dan ekonomi – baik positif maupun negatif. 

13.14. Penilaian Sosial akan menjadi dasar untuk merumuskan langkah-langkah khusus 

untuk berkonsultasi dengan dan memberikan kesempatan bagi populasi masyarakat 

adatmasyarakat hukum adat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 

terkait dengan sub-proyek, jika mereka inginkan. Proses Penilaian Sosial sering kali 

merupakan metode dimana konsultasi dilakukan; namun hal tersebut dapat dilakukan 

sebagai kegiatan terpisah. 

G. Rencana Masyarakat AdatMasyarakat hukum adat 

14.15. Sebuah Rencana Masyarakat AdatMasyarakat hukum adat (Indigenous Peoples 

Plan/IPP) akan disiapkan oleh PIU di bawah bimbingan Tenaga Ahli Safeguard 

Regional selama pelaksanaan sub-proyek (setelah tahap penapisan, verifikasi dan 

konfirmasi) pada saat adanya kemungkinan masyarakat adatmasyarakat hukum adat 

akan terpengaruh oleh kegiatan sub-proyek. Dalam kasus di mana masyarakat 



DOISP2 – ESMF / Lampiran 5  Draft Final 

109 

adatmasyarakat hukum adat adalah penerima manfaat dari sub-proyek, misalnya dalam 

program Partisipasi Masyarakat (Community Participation/CP), konsultasi penuh dan 

partisipasi dalam pengambilan keputusan diarusutamakan kedalam siklus program. 

Dalam kasus yang membutuhkan sub-proyek untuk mengambil alih tanah milik 

masyarakat adatmasyarakat hukum adat atau individu dari masyarakat adatmasyarakat hukum adat, Kerangka 

Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (Land Acquisition and 

Resettlement Policy Framework/LARPF) berlaku. 

15.16. Konsultasi yang bebas, dilakukan sebelumnya, dan diinformasikan dengan baik 

akan dilakukan melalui serangkaian pertemuan, termasuk pertemuan kelompok 

terpisah dengan: kepala desa adat; masyarakat adatmasyarakat hukum adat laki-laki; 

dan dan masyarakat adatmasyarakat hukum adat perempuan adat, terutama mereka 

yang tinggal di zona yang dipengaruhi oleh  pekerjaan yang diusulkan yang dilakukan 

di bawah sub-proyek. Diskusi akan difokuskan pada dampak dari sub-proyek, baik 

positif maupun negatif; dan rekomendasi untuk desain sub-proyek. Jika SA 

menunjukkan bahwa sub-proyek yang diusulkan akan menimbulkan dampak yang 

merugikan atau bahwa komunitas masyarakat adatmasyarakat hukum adat menolak 

proposal yang diajukan, maka sub-proyek tidak akan disetujui (dan karena itu tidak 

ada tindakan lebih lanjut diperlukan). Jika masyarakat adatmasyarakat hukum adat 

mendukung pelaksanaan sub-proyek maka IPP akan disusun untuk memastikan 

bahwa masyarakat adatmasyarakat hukum adat akan mendapatkan peluang yang 

sesuai dengan budaya untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan sub-proyek. 

16. IPP dipersiapkan dengan cara yang fleksibel dan pragmatis, dengan tingkat kedetilan 

bervariasi tergantung pada proyek tertentu dan sifat dampak yang ditangani. Ini akan 

mencakup unsur-unsur berikut, jika diperlukan: 

a. Ringkasan Penilaian Sosial; 

b. Ringkasan hasil konsultasi yang bebas, dilakukan sebelumnya, dan 

diinformasikan dengan baik yang dilakukan selama persiapan sub-proyek; 

c. Kerangka untuk memastikan adanya konsultasi yang bebas, dilakukan 

sebelumnya, dan diinformasikan dengan baik kepada masyarakat adatmasyarakat 

hukum adat yang terkena dampak pada saat pelaksanaan proyek; 

d. Rencana aksi langkah-langkah untuk memastikan bahwa masyarakat 

adatmasyarakat hukum adat menerima manfaat sosial dan ekonomi sesuai dengan 

budayanya; 

e. Perkiraan biaya dan rencana pembiayaan untuk IPP; 

f. Mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses, yang memperhitungkan 

keberadaan mekanisme adat; 

g. Pemantauan, evaluasi dan mekanisme pelaporan. 

17.18. IPP dari masing-masing sub-proyek harus ditinjau oleh CPMU/CPIU dan 

disetujui oleh Bank Dunia sebelum pelaksanaan sub-proyek dimulai. 

18.19. IPP harus diungkapkan secara terbuka dalam bahasa lokal sehingga dapat diakses 

oleh masyarakat adatmasyarakat hukum adat yang terkena dampak serta pada website 

proyek/Kementerian PUPR (www.sda.pu.go.id). 

http://www.sda.pu.go.id/
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19.20. Setelah disetujui oleh Bank Dunia, untuk sub-proyek yang mencakup pekerjaan di 

sistem yang ada dengan proses pengambilan keputusan secara komunitas, IPP yang 

berdiri sendiri mungkin tidak diperlukan. Proses untuk memastikan bahwa 

masyarakat adatmasyarakat hukum adat disertakan sebagai penerima manfaat dan 

berpartisipasi dalam setiap kegiatan akan dimasukkan dalam desain sub-proyek. Ini 

dapat dilakukan di bawah program Partisipasi Masyarakat (CP). 

20.21. Di bawah program CP, potensi dampak yang merugikan dan dampak positif dari 

proyek pada masyarakat adatmasyarakat hukum adat, atau keterlibatan masyarakat 

adatmasyarakat hukum adat sebagai penerima manfaat akan diidentifikasi segera 

setelah pemilihan desa ditetapkan. Penapisan, verifikasi dan konfirmasi akan 

dilakukan oleh PIU dibantu oleh fasilitator masyarakat. 

21.22. Dalam hal dimana masyarakat adatmasyarakat hukum adat merupakan penerima 

manfaat dari proyek, desain dan pelaksanaan sub-proyek akan menampung aspirasi 

dan kebutuhan masyarakat adatmasyarakat hukum adat. 

22.23.  Untuk daerah di mana masyarakat adatmasyarakat hukum adat diidentifikasi, unit 

pelaksana regional akan menyelenggarakan pelatihan bagi fasilitator yang relevan 

mengenai bagaimana bekerja dengan masyarakat adatmasyarakat hukum adat dengan 

cara yang berarti dan dengan itikad baik untuk mengidentifikasi mekanisme 

partisipasi yang efektif melalui konsultasi yang bebas, dilakukan sebelumnya, dan 

diinformasikan dengan baik, dan mengenai cara mengatasi tantangan khusus dalam 

bekerja dengan kelompok-kelompok seperti ini, misalnya, bagaimana menghadapi 

kelompok yang mungkin bertentangan dengan komunitas yang lebih besar, dll. 

23.24. Dikarenakan fasilitator akan dipekerjakan secara lokal selama dimungkinkan, 

mereka diharapkan dapat menjadi akrab dengan kelompok-kelompok tersebut. 

Pemilihan perekrutan akan diberikan pada masyarakat lokal dengan keterampilan dan 

kualifikasi yang cocok untuk proyek. Mereka juga akan dirotasi jika diperlukan untuk 

memastikan bahwa orang-orang yang telah dilatih untuk bekerja dengan masyarakat, 

atau memiliki keahlian (skill-set) akan bermanfaat dalam bekerja dengan kelompok-

kelompok seperti itu, akan disediakan di tempat yang tepat. 

24.25. Apabila masyarakat adatmasyarakat hukum adat berbicara dengan bahasa yang 

berbeda dari bahasa Indonesia, fasilitasi dan sosialisasi akan dilakukan dalam bahasa 

yang dapat dipahami komunitas ini. Brosur yang relevan dan dokumen terkait akan 

diterjemahkan dalam bahasa yang sesuai. Telah ditetapkan dalam anggaran proyek 

untuk dapat memungkinkan adanya terjemahan tambahan dokumen proyek yang 

relevan. 

25.26. Hal-hal diatas bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat adatmasyarakat 

hukum adat berpartisipasi penuh dalam proyek dengan konsultasi yang bebas, 

dilakukan sebelumnya, dan diinformasikan dengan baik, sadar akan hak dan tanggung 

jawab mereka, dan mampu menyuarakan kebutuhan mereka dalam pembentukan 

forum masyarakat serta ikut dalam mengembangkan rencana pekerjaan masyarakat. 

H. Prinsip-prinsip apabila Sub-Proyek mempengaruhi Masyarakat 

AdatMasyarakat Hukum Adat 

26.27. Terdapat beberapa tahapan yang akan diaplikasikan ketika adanya keberadaan 
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masyarakat adatmasyarakat hukum adat di wilayah sub-proyek dan merupakan bagian dari penerima 

manfaat, dalam kaitannya dengan penyusunan Rencana Masyarakat AdatMasyarakat hukum adat 

(IPP). 

27.28. PIU akan memastikan bahwa konsultasi yang bebas, dilakukan sebelumnya, dan 

diinformasikan dengan baik telah dilakukan, dalam bahasa yang dimiliki oleh, dan 

lokasi yang nyaman bagi masyarakat adatmasyarakat hukum adat yang berpotensi 

terkena dampak. Pandangan dari masyarakat adatmasyarakat hukum adat harus 

diperhitungkan selama persiapan dan pelaksanaan setiap sub-proyek, juga 

menghormati praktek adat, keyakinan dan preferensi budaya mereka. Hasil dari 

konsultasi akan didokumentasikan ke dalam dokumen sub-proyek. 

28.29. Jika masyarakat adatmasyarakat hukum adat menyimpulkan bahwa sub-proyek 

akan bermanfaat bagi mereka, dan bahwa setiap dampak negatif minor, jika ada, 

dapat dikurangi, rencana untuk membantu mereka akan dikembangkan berdasarkan 

konsultasi dengan masyarakat adatmasyarakat hukum adat dan perwakilan 

pemerintah lokal. Masyarakat tersebut juga harus dikonsultasikan untuk memastikan 

bahwa hak-hak dan budaya mereka dihormati. Dukungan juga dapat mencakup 

penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas desa adat dan kelompok 

masyarakat yang bekerja dengan sub-proyek. Proses konsultasi yang bebas, dilakukan 

sebelumnya, dan diinformasikan dengan baik (Free, Prior, and Informed 

Consultation / FPIC) dengan masyarakat hukum adat yang terkena dampak perlu 

dilakukan pada tiap tahapan proyek, terutama pada saat persiapan proyek, untuk 

mengidentifikasi persepsi mereka terhadap proyek dan untuk mendapatkan dukungan 

mereka terhadap proyek. Metode konsultasi yang diterapkan harus disesuaikan 

dengan nilai-nilai sosial dan budaya serta kondisi dari dari kelompok masyarakat 

hukum adat yang terdampak dan, dalam merancang metode ini perlu memberikan 

perhatian khusus terhadap pandangan dari masyarakat adat perempuan, remaja dan 

anak-anak serta akses mereka terhadap kesempatan dan manfaat pembangunan. 

Prosedur untuk FPIC terdapat pada Lampiran 2.  

29.30. Dimana masyarakat adatmasyarakat hukum adat berbicara bahasa yang berbeda 

dari bahasa Indonesia, brosur dan dokumen yang relevan akan diterjemahkan dalam 

bahasa yang sesuai. Kesepakatan telah dibuat dalam anggaran proyek untuk 

memungkinkan terjemahan tambahan dokumen proyek yang relevan. 

30.31. Langkah-langkah ini akan ditujukan untuk memastikan bahwa masyarakat 

adatmasyarakat hukum adat berpartisipasi penuh dalam proyek, sadar akan hak dan 

tanggung jawab mereka, dan mampu menyuarakan kebutuhan mereka selama survey 

sosial/ekonomi awal dan dalam perumusan sub-proyek Irigasi dan DAS dan 

kebijakan operasional. Selain itu, mereka akan didorong untuk mengajukan proposal 

sub-proyek yang berguna untuk memenuhi kebutuhan kelompok mereka, jika 

diperlukan. 

I. Prosedur Penanganan Keluhan 

30.32. Proyek ini memiliki sistem pengaduan yang memungkinkan anggota masyarakat 

untuk mengangkat isu-isu atau keluhan di tingkat sub-proyek (desa) hingga tingkat 

nasional. Proyek ini memiliki nomor kontak untuk pengaduan melalui panggilan 

telepon dan pesan teks singkat (SMS). Ada anggota staf yang ditunjuk di PIU/Kantor 
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Regional/CPIU/CPMU yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti keluhan dan 

memastikan bahwa mereka ditangani secara memadai. Jika masyarakat 

adatmasyarakat hukum adat memiliki kekhawatiran, fasilitator di bawah komponen 

CP akan memastikan bahwa mekanisme penanganan pengaduan dirumuskan dengan 

cara yang sesuai dengan budaya mereka dengan kerjasama erat dengan kelompok 

yang relevan. 

J. Pelaporan, Pemantauan dan Dokumentasi 

31.33. Selain perhatian khusus untuk isu-isu masyarakat adatmasyarakat hukum adat 

dalam pengawasan dan pemantauan, CPMU/CPIU akan memasukkan hal-hal ini 

dalam laporan kemajuan mereka (laporan Triwulan). Misi supervisi berkala Bank 

Dunia akan memberi perhatian khusus untuk memastikan bahwa subproyek yang 

mempengaruhi masyarakat adatmasyarakat hukum adat mendapatkan manfaat dan 

tidak mengalami dampak yang merugikan bagi mereka. 

K. Pengaturan Pelaksanaan 

32.34. CPMU/CPIU akan bertanggung jawab untuk melatih setiap PIU atau pemerintah 

daerah setempat dalam melakukan konsultasi, penapisan, penilaian sosial, analisa dan 

penyusunan IPP dan penanganan keluhan apapun. 

35. PIU dari setiap sub-proyek dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk 

melakukan semua pekerjaan yang berhubungan dengan masyarakat adatmasyarakat 

hukum adat dan menerapkan IPP (memastikan staf dan anggaran yang memadai) di 

bawah bimbingan unit pelaksana regional. PIU dapat menugaskan tenaga ahli untuk 

memastikan pelaksanaan IPP yang memadai. 

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

Safeguard Regional CPIU sebagai bagian laporan pemantauan 6 bulanan CPIU. 

Pemantauan dan evaluasi eksternal dapat dilakukan sebagai bagian dari proses 

pemantauan dan evaluasi DOISP2. 
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Lampiran 1: Daftar Sub-proyek DOISP2 di Tahun 1 Pelaksanaan  

 

No 
Bendunga

n 
B(BWS) Lokasi Kegiatan Kehadiran IP 

1 Ubrug Citarum Kab. Purwakarta, 

Provinsi Jawa barat 

Instalasi Gerbang radial  Tidak ada kehadiran 

masyarakat adatmasyarakat 

hukum adat 

 

2 Ketro Bengawan 

Solo 

Desa Ketro, Kec. 

Tanon, Kab. 

Sragen, Provinsi 

Jawa Tengah 

 Rehabilitasi tanggul utama 

 penggantian Minor hidro-

mekanik 

 pengerukan sedimen 

 

Tidak ada kehadiran 

masyarakat adatmasyarakat 

hukum adat 

 

3 Penjalin Pemali Juana Desa Paguyungan, 

Kec. Bumiayu, Kab. 

Brebes, Provinsi 

Jawa Tengah 

 Rehabilitasi tanggul utama, 

menggunakan tembok 

diaphragm 

 penggantian Minor hidro-

mekanik 

 pengerukan sedimen 

 

Tidak ada kehadiran 

masyarakat adatmasyarakat 

hukum adat 

 

4 Greneng Pemali Juana Dea Tunjungan, 

Kec. Blora, Kab. 

Blora, Provinsi 

Jawa Tengah 

 Mengganti beberapa tanggul 

utama dengan tanah yang lebih 

baik 

 pengerukan sedimen 

 

Tidak ada kehadiran 

masyarakat adatmasyarakat 

hukum adat 

 

5 Tempuran Pemali Juana Desa Tempuran, 

Kec. Blora, Kab. 

Blora, Provinsi 

Jawa Tengah 

 Mengganti beberapa tanggul 

utama dengan tanah yang lebih 

baik 

 pengerukan sedimen 

 

Tidak ada kehadiran 

masyarakat adatmasyarakat 

hukum adat 

 

6 Mrancang Kalimantan III Dea Mrancang, 

Kec. Gunung 

Tabur, Kab. Berau, 

Kalimantan Timur  

 Leveling dari tanggul utama 

yang bergelombang, dan 

perbaikan katup. 

 penggantian Minor hidro-

mekanik 

 pengerukan sedimen 

Tidak ada kehadiran 

masyarakat adatmasyarakat 

hukum adat 
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Lampiran 2: Prosedur Free, Prior, and Informed Consultation (FPIC) 

 

A. Penapisan Kelompok Masyarakat Hukum Adat Terdampak 

1. PIU dengan dukungan dari Tenaga Ahli Safeguard Regional CPIU akan 

melakukan penapisan keberadaan Masyarakat di wilayah sub-proyek dengan 

menggunakan daftar bendungan yang berpotensi terdapat keberadaan masyarakat 

hukum adat didaerah sekitarnya. 

2. PIU kemudian melakukan verifikasi keberadaan masyarakat hukum adat pada 

desa-desa yang berbatasan langsung dengan bendungan dan pada wilayah DAS 

dari bendungan tersebut. PIU dapat menugaskan Fasilitator Masyarakat untuk 

membantu pelaksanan kegiatan ini. 

3. Setelah itu, PIU akan memberikan kondirmasi mengenai keberadaan dan 

karakteristik masyarakat hukum adat yang akan menerima manfaat proyek 

dan/atau akan terdampak oleh proyek dengan melibatkan masyarakat lokal yang 

terdampak oleh sub-proyek. 

B. Pertemuan Awal 

4. PIU akan mengadakan pertemuan pembuka yang akan dihadiri oleh seluruh 

perwakilan dari kelompok masyarakat untuk mendapatkan FPIC. Para perwakilan 

ini dan PIU akan menyepakati prses FPIC yang akan dilakukan, termasuk: bentuk 

negosiasi dengan itikad baik (good faith negotiation), bagaimana PIU dan 

kelompok masyarakat tersebut akan mempertimbangkan pandangan-pandangan 

yang berbeda yang dapat muncul, yang pada kasus-kasus tertentu dapat 

menyebabkan kemunduran atau keterlambatan dalam pencapaian kesepakatan. 

Pada saat pertemuan awal ini, seluruh pihak akan menyepakati dukungan yang 

layak yang akan diterapkan pada kondisi-kondisi tersebut. Ini dapat melibatkan 

usaha mediasi atau saran dari pihak lain. 

5. Dalam pertemuan ini juga akan disepakati jenis dan format informasi proyek yang 

akan diberikan, termasuk kesepakatan mengenai bahasa lokal yang akan 

digunakan, jenis media yang akan digunakan serta waktu penyebaran informasi. 

6. Selain itu dalam pertemuan ini juga akan dilakukan identifikasi dan pemilihan 

kader lokal dari kelompok masyarakat hukum adat terdaptak yang akan 

membantu memfasilitasi seluruh kegiatan selama siklus proyek yang akan 

melibatkan/memberikan dampak terdapat masyarakat hukum adat. 

C. Penyebaran Informasi dan Pertemuan Masyarakat 

7. Sebelum penyusunan dan pelaksanaan rencana apapun, merupakan hal yang 

penting untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi kepada kelompok 

masyarakat terdampak. 

8. Waktu dan lokasi sosialisasi dan diskusi akan diatur kesesuaiannya agar seluruh 

kelompok masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat, dapat berpartisipasi dan 

memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pandangan mereka. 

9. Pertemuan dengan kelompok masyarakat terdampak dapat dilakukan lebih dari 
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satu kali, dan dapat melibatkan beberapa forum diskusi kelompok (Focus Group 

Diiscussion) pada waktu dan lokasi yang berbeda sehingga seluruh informasi 

mengenai DOISP2, terutama mengenai sub-proyek yang bersangkutan, akan 

disebarkan dengan baik kepada kelompok masyarakat terdampak.  

10. Informasi mengenai DOISP2 dan sub-proyek terkait akan disebarkan dengan 

menggunakan media cetak seperti poster dan selebaran (leaflets) yang telah 

disepakati dalam pertemuan awal. Diskusi kecil dan informal akan dilakukan 

untuk memastikan bahwa masyarakat hukum adat memahami informasi yang 

diberikan. Bahasa yang sederhana dan tidak rumit akan digunakan dalam  diskusi 

informal ini. 

11. Untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat hukum adat terdampak dapat 

mengakses informasi terkait, media untuk penyebaran informasi diatas harus 

dipasang dan didistribusikan dekat dengan daerah hunian mereka dan harus 

menggunakan bahasa lokal. 

12. Dalam pertemuan dengan masyarakat sangat penting untuk melakukan konfirmasi 

kesediaan kelompok masyarakat hukum adat terdampak untuk berpartisipasi 

dalam program. 

13. Keputusan yang diambil dalam pertemuan harus mendapatkan persetujuan dari 

seluruh kelompok masyarakat huum adat terdampak. 

14. konsultasi yang bebas, dilakukan sebelumnya, dan diinformasikan dengan baik 

(Free, Prior, and Informed Consultation / FPIC) Daftar Sub-proyek DOISP2 di 

Tahun 1 Pelaksanaan 
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Lampiran 6 – Dampak Lingkungan Umum dan Langkah-langkah Mitigasi  

 

Sumber Dampak Kemungkinan Dampak Aspek Usulan Langkah-langkah Mitigasi  

Fase Pra-Konstruksi       

Investigasi dan desain dan analisis 

bendungan yang akan direhabilitasi di 

pada DOISP2 

Tidak ada dampak N/A N/A 

Penyebarluasan informasi mengenai 

kegiatan proyek ke masyarakat sekitar 

waduk dan DAS 

Terjadinya Persepsi Negatif 

Masyarakat 

Pendapat 

Masyarakat 

Penyebaran informasi yang tepat kepada masyarakat 

yang terkena dampak. 

Membangun Mekanisme Penanganan Keluhan di 

tingkat PIU. 

Survey Sedimen Terjadinya Persepsi Negatif 

Masyarakat 

Pendapat 

Masyarakat 

Penyebaran informasi yang tepat kepada masyarakat 

yang terkena dampak. 

Membangun Mekanisme Penanganan Keluhan di 

tingkat PIU. 

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

Kemungkinan adanya kegiatan 

pembebasan lahan secara terbatas 

Perubahan kepemilikan lahan karena 

adanya kegiatan pengadaan / 

pembelian lahan 

Kepemilikan 

lahan 

Mengembangkan dan menerapkan Rencana 

Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali 

(LARAP) berdasarkan LAPRF 

Terjadinya Persepsi Negatif 

Masyarakat akibat dampak turunan 

dari kegiatan pengadaan / pembelian 

tanah 

 

Konflik Sosial Penyebaran informasi yang tepat kepada masyarakat 

yang terkena dampak. 

Membangun Mekanisme Penanganan Keluhan di 

tingkat PIU. 

Fase Konstruksi       

Mobilisasi dan demobilisasi Peralatan, 

Bahan, dan personil selama kegiatan 

pekerjaan sipil 

Peningkatan konsentrasi debu (TSP) di 

udara 

Kualiatas Udara Mengembangkan dan melaksanakan rencana 

manajemen transportasi yang mencakup penggunaan 

penutup material selama transportasi material dan/ 

atau melakukan kontrol debu dengan menyemprotkan 

air di jalanan ketika mobilisasi dilakukan selama hari 

tertentu (musim kemarau) dua kali sehari (siang dan 

sore) 
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Sumber Dampak Kemungkinan Dampak Aspek Usulan Langkah-langkah Mitigasi  

Dampak debu pada sistem pernapasan 

manusia dari material halus yang 

hilang selama transportasi 

Kesehatan 

Masyarakat 

Mengembangkan dan melaksanakan rencana 

manajemen transportasi yang mencakup penggunaan 

penutup material selama pengangkutan material 

Gangguan lalu lintas sementara karena 

kegiatan transportasi 

Transportasi Mengembangkan dan melaksanakan rencana 

manajemen lalu lintas untuk memastikan gangguan 

lalu lintas seminimal mungkin 

Kegiatan perekrutan tenaga kerja Peningkatan pendapatan Masyarakat 

(tenaga kerja untuk kegiatan pekerjaan 

sipil) 

Dampak 

Ekonomi 

Memastikan bahwa gaji para pekerja harus minimal 

sama dengan Upah Minimum Lokal 

kecemburuan sosial antara pekerja 

migran dengan pekerja lokal 

Kecemburuan 

Sosial 

Termasuk persyaratan untuk melibatkan masyarakat 

setempat sebagai tenaga kerja dalam kontrak 

Kontraktor. 

Membangun Mekanisme Penanganan Keluhan di 

tingkat PIU. 

Pengoperasian basecamp sementara untuk 

pekerja 

Peningkatan limbah domestik dari 

kegiatan pekerjaan sipil 

Sampah 

Domestik 

Menyediakan tangki septik dan tempat pengumpulan 

sampah sementara, tidak diizinkan untuk membakar 

sampah, dan menerapkan 3R (reduce, reuse, recycle) 

metodologi 

Pekerjaan sipil untuk rehabilitasi / 

perbaikan situs dam / waduk (termasuk 

akses jalan) 

konsentrasi debu meningkat (TSP) di 

udara 

Polusi Udara Pemasangan penghalang di sekitar wilayah pekerjaan 

sipil untuk mencegah penyebaran debu ke masyarakat 

setempat 

Kebisingan yang dihasilkan oleh 

kegiatan pekerjaan sipil 

Polusi Suara Pemasangan penghalang di sekitar wilayah pekerjaan 

sipil untuk meminimalkan kebisingan dan tidak 

melakukan pekerjaan konstruksi apapun di malam 

hari 

Dampak dari bahan limbah sisa 

konstruksi 

Polusi Air Mengembangkan dan menerapkan rencana kerja 

untuk mengontrol dan meminimalkan kehabisan 

material konstruksi 

Gangguan lalu lintas gangguan karena 

kegiatan rehabilitasi jalan akses 

Transportasi Mengembangkan dan melaksanakan rencana 

manajemen lalu lintas untuk memastikan gangguan 

lalu lintas yang minim 

Pekerjaan penghancuran / demolition puing-puing beton akibat pekerjaan 

pembongkaran 

Sampah 

Konstruksi 

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

konsentrasi debu meningkat (TSP) di 

udara 

Polusi Udara Instalasi penghambat disekitar pekerjaan 

pembongkaran untuk mencegah penyebaran debu ke 

masyarakat setempat 

Kebisingan yang dihasilkan oleh 

kegiatan pekerjaan sipil 

Polusi Suara Instalasi penghambat disekitar pekerjaan 

pembongkaran untuk meminimalkan kebisingan dan 

tidak melakukan pekerjaan konstruksi konstruksi di 

malam hari 

Potensi beban sedimen tambahan 

dalam sistem air akibat dari 

pembongkaran 

Polusi Air Mengembangkan dan menerapkan rencana kerja 

untuk mengontrol dan meminimalkan bahan sisa 

limpasan 

Instalasi instrumentasi & peralatan untuk 

rehabilitasi bendungan 

Tidak ada dampak N/A N/A 

Pembangunan bendungan pemeriksaan 

(check dam) dan langkah-langkah 

stabilisasi daerah tepi sungai 

puing-puing beton akibat pekerjaan 

pembongkaran 

Sampah 

Konstruksi 

penanganan pembuangan puing-puing beton 

konsentrasi debu meningkat (TSP) di 

udara 

Polusi Udara Instalasi penghambat disekitar pekerjaan 

pembongkaran untuk mencegah penyebaran debu ke 

masyarakat setempat 

Kebisingan yang dihasilkan oleh 

kegiatan pekerjaan sipil 

Polusi Suara Pemasangan penghalang di sekitar wilayah pekerjaan 

sipil untuk meminimalkan kebisingan dan tidak 

melakukan pekerjaan konstruksi apapun di malam 

hari 

beban sedimen tambahan potensial 

dalam sistem air dari bahan konstruksi 

sisa dan pekerjaan pembongkaran 

Polusi Air Mengembangkan dan menerapkan rencana kerja 

untuk mengontrol dan meminimalkan bahan sisa 

limpasan 

Penurunan muka air akibat kegiatan 

konstruksi 

Kualitas Air konsultasi yang tepat dengan dan penyebaran 

informasi kepada masyarakat lokal dalam 

menentukan derajat dan waktu perubahan jadwal 

operasional 

Fase Pelaksanaan       

Membersihkan sedimen dari waduk 

(pengerukan, pembilasan dan pekerjaan 

pengalihan) 

Lumpur Sedimen dihapus dari 

reservoir 

Sampah Lumpur penanganan yang tepat dari pembuangan lumpur 

Perubahan kualitas air Kualitas Air konsultasi yang tepat dengan dan penyebaran 

informasi kepada masyarakat lokal dalam 

menentukan waktu pelaksanaan kegiatan pembersihan 

sedimen 
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Sumber Dampak Kemungkinan Dampak Aspek Usulan Langkah-langkah Mitigasi  

Kecemburuan sosial dalam pengadaan 

lahan penyimpanan endapan 

sementara 

Kecemburuan 

Sosial 

Penyebaran informasi yang memadai serta konsultasi 

dengan kelompok masyarakat terdampak. 

Membangun Mekanisme Penanganan Keluhan di 

tingkat PIU. 

Kegiatan Dewatering Penurunan tingkat air dan kualitas air 

akibat kegiatan dewatering 

Kualitas dan 

Kunantitas Air 

Konsultasi yang tepat dengan penyebaran informasi 

kepada masyarakat lokal dalam menentukan derajat 

dan waktu kegiatan dewatering 

Membersihkan gulma air dari Waduk Sampah Organik  Sampah Organik penanganan pembuangan sampah organik 

Membersihkan rumput-rumput di sekitar 

bendungan 

 

Sampah Organik Sampah Organik penanganan pembuangan sampah organik 

Perubahan jadwal operasional bendungan Penurunan muka air akibat perubahan 

jadwal operasional 

Kualitas air konsultasi yang tepat dengan penyebaran informasi 

kepada masyarakat lokal dalam menentukan derajat 

dan waktu mengenai perubahan jadwal operasional 

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

waduk dan DAS 

Terjadinya Persepsi Negatif 

Masyarakat akibat dampak turunan 

dari kegiatan pengadaan / pembelian 

tanah 

Konflik Sosial penyebaran informasi yang tepat kepada masyarakat 

yang terkena dampak dan mengembangkan rencana 

partisipasi masyarakat untuk masing-masing sub-

proyek dengan mengacu pada Pedoman Partisipasi 

Masyarakat. 

Pembuatan dan penerapan Rencana Pengadaan Lahan 

dan Pemukiman Kembali (LARAP) dengan pedoman 

LAPRF 

Membangun Mekanisme Penanganan Keluhan di 

tingkat PIU. 

Terjadinya Konflik Sosial 

kecemburuan sosial antara peserta 

program partisipasi masyarakat 

dengan yang bukan peserta. 

Konflik Sosial  penyebaran informasi yang tepat kepada masyarakat 

yang terkena dampak dan mengembangkan rencana 

partisipasi masyarakat untuk masing-masing sub-

proyek dengan mengacu pada Pedoman Partisipasi 

Masyarakat. 

Membangun Mekanisme Penanganan Keluhan di 

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

Peningkatan pendapatan masyarakat 

sehubungan dengan program 

partisipasi masyarakat 

Dampak 

Ekonomi 

Mengembangkan & melaksanakan rencana partisipasi 

masyarakat untuk masing-masing sub-proyek dengan 

mengacu pada Pedoman Partisipasi Masyarakat 

dampak yang mungkin dalam cara 

hidup masyarakat adatmasyarakat 

hukum adat 

Masyarakat 

adatMasyarakat 

hukum adat 

Mengembangkan dan menerapkan rencana 

Pengembangan Masyarakat AdatMasyarakat hukum 

adat dengan mengacu pada Kerangka Perencanaan 

Masyarakat AdatMasyarakat hukum adat 
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Lampiran 7 – Kebutuhan Data dalam Penyusunan Dokumen Lingkungan 

 

Sumber Dampak Kemungkinan Dampak Aspek Data yang dibutuhkan Sumber Data 

Fase Pra-konstruksi         

Investigasi, desain dan analisis bendungan 

yang akan direhabilitasi di bawah 

DOISP2 

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

Penyebarluasan informasi mengenai 

kegiatan proyek ke masyarakat sekitar 

waduk dan DAS 

Terjadinya Persepsi Negatif 

Masyarakat 

Persepsi 

Masyarakat 

a. Persepsi Masyarakat 

b. Perhatian Masyarakat, 

keluhan dan progress 

penyelesaian 

a. Penilaian sosial 

b. RekamanPenanganan 

Keluhan 

Survey Sedimen Terjadinya Persepsi Negatif 

Masyarakat 

Persepsi 

Masyarakat 

a. Persepsi Masyarakat 

b. Perhatian Masyarakat, 

keluhan dan progress 

penyelesaian 

a. Penilaian sosial 

b. RekamanPenanganan 

Keluhan 

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

Kemungkinan adanya kegiatan 

pembebasan lahan secara terbatas 

Perubahan kepemilikan 

lahan karena kegiatan 

pengadaan tanah 

Kepemilikan 

Tanah 

kepemilikan tanah dan 

pemanfaatan 

Penilaian Sosial 

Terjadinya Persepsi Negatif 

Masyarakat akibat dampak 

turunan dari kegiatan 

pengadaan tanah 

 

Konflik Sosial a. Persepsi Masyarakat 

b. Perhatian Masyarakat, 

keluhan dan progress 

penyelesaian 

a. Penilaian sosial 

b. RekamanPenanganan 

Keluhan 

Fase Konstruksi          

Mobilisasi dan demobilisasi Peralatan, 

Material , dan personil selama kegiatan 

pekerjaan sipil 

Peningkatan konsentrasi 

debu (TSP) di udara 

Kualitas Udara Data Kualitas Udara Survei Kualitas Udara 

Dampak debu pada sistem 

pernapasan manusia dari 

material yang hilang selama 

transportasi 

Kesehatan 

Publik 

Dasar Kesehatan Masyarakat Penilaian Sosial 
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Sumber Dampak Kemungkinan Dampak Aspek Data yang dibutuhkan Sumber Data 

Gangguan lalu lintas 

sementara karena kegiatan 

transportasi 

Transportasi Dasar Transportasi Transport survey 

kegiatan perekrutan tenaga kerja Peningkatan pendapatan 

Masyarakat (tenaga kerja 

untuk kegiatan pekerjaan 

sipil) 

Dampak 

Ekonomi 

a. Dasar dari kondisi sosial-

ekonomi lokal 

b. Spesifikasi Pekerjaan  

c. % Dari tenaga kerja local 

yang direkrut  

d. Jumlah tenaga kerja lokal 

Penilaian Sosial 

kecemburuan sosial antara 

pekerja migran dengan 

pekerja lokal 

Kecemburuan 

Sosial 

a. Dasar dari kondisi sosial-

ekonomi lokal 

b. Perhatian Masyarakat, 

keluhan dan progress 

penyelesaian 

a. Penilaian sosial 

b. RekamanPenanganan 

Keluhan 

Pengoperasian basecamp sementara untuk 

pekerja 

Peningkatan limbah 

domestik dari kegiatan 

tenaga kerja sipil 

Limbah 

Domestik 

a.  Jumlah tenaga kerja di 

basecamp 

b. Waktu tinggal (hingga akhir 

konstruksi) 

 

Rencana Kerja Proyek 

Pekerjaan sipil untuk rehabilitasi / 

perbaikan situs dam / waduk (termasuk 

akses jalan) 

konsentrasi debu meningkat 

(TSP) di udara 

Polusi Udara Data Kualitas Udara Survei Kualitas Udara 

Kebisingan yang dihasilkan 

oleh kegiatan pekerjaan sipil 

Polusi Suara Data dasar Kebisingan Survey Dasar Kebisingan 

Dampak dari sisa limpahan 

material  kontruksi  

Polusi Air Kekeruhan, kebutuhan oksigen 

biokimia (BOD), total padatan 

tersuspensi (TSS), oksigen 

terlarut (DO), dan suhu di 

dalam air. 

kegiatan pengambilan air 

secara berkala (termasuk 

sebelum pekerjaan 

konstruksi) 

Gangguan lalu lintas 

sementara karena kegiatan 

rehabilitasi akses jalan 

Transportasi Dasar Transportasi Transport survey 

Pekerjaan penghancuran / demolition puing-puing beton akibat 

pekerjaan pembongkaran 

Sampah 

Konstruksi 
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Sumber Dampak Kemungkinan Dampak Aspek Data yang dibutuhkan Sumber Data 

konsentrasi debu meningkat 

(TSP) di udara 

Polusi Udara Data Kualitas Udara Survei Kualitas Udara 

Kebisingan yang dihasilkan 

oleh kegiatan pekerjaan sipil 

Polusi Suara Data dasar Kebisingan Survey Dasar Kebisingan 

Potensi beban sedimen 

tambahan dalam sistem air 

dari pekerjaan 

pembongkaran 

Polusi Air Kekeruhan, kebutuhan oksigen 

biokimia (BOD), total padatan 

tersuspensi (TSS), oksigen 

terlarut (DO), dan suhu di 

dalam air. 

kegiatan pengambilan air 

secara berkala (termasuk 

sebelum pekerjaan 

konstruksi) 

Instalasi instrumentasi & peralatan untuk 

rehabilitasi bendungan 

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

Pembangunan bendungan pemeriksaan 

(check dam) dan langkah-langkah 

stabilisasi daerah  tepi sungai 

puing-puing beton akibat 

pekerjaan pembongkaran 

Sampah 

Konstruksi 

perkiraan jumlah sampah yang 

dihasilkan 

Catatan Manajemen Proyek 

konsentrasi debu meningkat 

(TSP) di udara 

Polusi Udara Data Kualitas Udara Survei Kualitas Udara 

Kebisingan yang dihasilkan 

oleh kegiatan pekerjaan sipil 

Polusi Suara Data dasar Kebisingan Survey Dasar Kebisingan 

Potensi beban sedimen 

tambahan dalam sistem air 

dari pekerjaan 

pembongkaran 

Polusi Air Kekeruhan, kebutuhan oksigen 

biokimia (BOD), total padatan 

tersuspensi (TSS), oksigen 

terlarut (DO), dan suhu di 

dalam air. 

kegiatan pengambilan air 

secara berkala (termasuk 

sebelum pekerjaan 

konstruksi) 

Penurunan muka air akibat 

kegiatan konstruksi 

Kualitas Air Kekeruhan, kebutuhan oksigen 

biokimia (BOD), total padatan 

tersuspensi (TSS), oksigen 

terlarut (DO), dan suhu di 

dalam air. 

kegiatan pengambilan air 

secara berkala (termasuk 

sebelum pekerjaan 

konstruksi) 

Fase Pelaksanaan          

Membersihkan sedimen dari waduk 

(pengerukan, pembilasan dan kpekerjaan 

pengalihan) 

Lumpur Sedimen diangkat 

dari waduk 

Sampah Padat perkiraan jumlah sampah yang 

dihasilkan 

Catatan Manajemen Proyek 
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Sumber Dampak Kemungkinan Dampak Aspek Data yang dibutuhkan Sumber Data 

Kegiatan Dewatering Penurunan tingkat air dan 

kualitas air akibat kegiatan 

dewatering 

Kualitias dan 

Kuantitas Air 

Kekeruhan, kebutuhan oksigen 

biokimia (BOD), total padatan 

tersuspensi (TSS), oksigen 

terlarut (DO), dan suhu di 

dalam air. 

kegiatan pengambilan air 

secara berkala (termasuk 

sebelum pekerjaan 

konstruksi) 

Membersihkan rumput Aquatic dari 

Waduk 

Sampah Organik  Sampah organik perkiraan jumlah sampah yang 

dihasilkan 

Catatan Manajemen Proyek 

Membersihkan rumput-rumput di sekitar 

bendungan 

 

Sampah Organik Sampah organik perkiraan jumlah sampah yang 

dihasilkan 

Catatan Manajemen Proyek 

Perubahan jadwal operasional bendungan Penurunan muka air akibat 

perubahan jadwal 

operasional 

Kualitas Air Kekeruhan, kebutuhan oksigen 

biokimia (BOD), total padatan 

tersuspensi (TSS), oksigen 

terlarut (DO), dan suhu di 

dalam air. 

kegiatan pengambilan air 

secara berkala (termasuk 

sebelum pekerjaan 

konstruksi) 

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

waduk dan DAS 

Terjadinya Persepsi Negatif 

Masyarakat akibat dampak 

turunan dari kegiatan 

pengadaan / pembelian tanah 

Konflik Sosial a. Persepsi Masyarakat 

b. Perhatian Masyarakat, 

keluhan dan progress 

penyelesaian 

a. Penilaian sosial 

b. RekamanPenanganan 

Keluhan 

Terjadinya Konflik Sosial 

kecemburuan sosial antara 

peserta program partisipasi 

masyarakat dengan yang 

bukan peserta. 

Konflik Sosial a. Persepsi Masyarakat 

b. Perhatian Masyarakat, 

keluhan dan progress 

penyelesaian 

a. Penilaian sosial 

b. RekamanPenanganan 

Keluhan 

Peningkatan pendapatan 

masyarakat sehubungan 

dengan program partisipasi 

masyarakat 

Dampak 

Ekonomi 

a. Dasar dari kondisi sosial-

ekonomi lokal 

b. Perhatian Masyarakat, 

keluhan dan progress 

penyelesaian 

a. Penilaian sosial 

b. RekamanPenanganan 

Keluhan 

dampak yang mungkin 

dalam cara hidup masyarakat 

adatmasyarakat hukum adat 

Masyarakat 

AdatMasyarakat 

hukum adat 

Survei sosial pada masyarakat 

adatmasyarakat hukum adat 

Penilaian masyarakat 

adatmasyarakat hukum adat 
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Lampiran 8 – Prosedur dalam Penyusunan Laporan Upaya Pengelolaan 

dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) 

 

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

Penyusunan Dokumen Lingkungan, langkah-langkah berikut harus diambil dalam 

perumusan dan pelaksanaan UKL-UPL. 

(i) Manajemen Proyek berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah 

(BLHD) dan mengisi formulir UKL-UPL yang disediakan Template UKL-UPL 

dan Pernyataan Jaminan Pelaksanaan UKL-UPL disajikan pada Lampiran 11. 

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

mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, habitat alami, pengelolaan 

hama di daerah yang terpengaruh Kegiatan Proyek, termasuk analisis alternatif 

dan persyaratan tambahan berdasarkan penyaringan dampak potensial. 

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

untuk program atau kegiatan pengelolaan lingkungan, program konsultasi 

publik dan pengaturan kelembagaan untuk pelaksanaan UKL-UPL. 

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

Lingkungan Hidup Daerah untuk ditinjau / evaluasi. 

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

yang diusulkan. 

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

Walikota / Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah. 

(vii) Manajemen Proyek mengimplementasikan UKL-UPL. 

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

BLH dan Gubernur / Walikota / Bupati. 

 

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

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) dibutuhkan. 

 

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

pengelolaan hama di mana rencana pengelolaan lingkungan yang relevan dan terkait 

harusmelakukan pendekatan dengan  mempromosikan pelaksanaan Manajemen Hama 

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

UPL. 

 

Formatted: Font color: Text 1, Not Highlight
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Lampiran 9 – Rekomendasi Penapisan untuk Pengelolaan Lingkungan dibawah DOISP2 

 
No. Jenis dan Ukuran Kegiatan Dokumen Lingkungan yang harus dimiliki  Prosedur yang direkomendasikan 

untuk Pengelolaan Lingkungan 

1 Rehabilitasi sangat minor dan di luar Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5/2012 
Dokumen lingkungan tersedia dan 
diimplementasikan  

SPPL and SOP untuk rehabilitasi 

2 Rehabilitasi minor terkait dengan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5/2012 
Dokumen lingkungan tersedia dan 
diimplementasikan 

UKL-UPL 

3 Rehabilitasi minor terkait dengan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5/2012 
Dokumen Pengelolaan tidak 
diimplementasikan  

UKL-UPL 

4 Rehabilitasi minor terkait dengan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5/2012 

Tidak Tersedia SPPL 

5 Kategori utama rehabilitasi berdasarkan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 

5/2012 

Dokumen tersedia dan diimplementasikan Update / Perbaikan RKL-RPL 

6 Kategori utama rehabilitasi berdasarkan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 

5/2012 

Dokumen tersedia dan diimplementasikan Tidak didanai 

7 Kategori utama rehabilitasi berdasarkan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 

5/2012 

Tidak ada dokumen pegelolaan lingkunga 
yang tersedia 

Tidak didanai 
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Lampiran 10 – Pedoman dalam Penyusunan Dokumen Upaya 

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Dokumen (UKL-UPL) 

 

Formulir berikut adalah Format untuk Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 

(UKL-UPL). Ini menggambarkan dampak dari kegiatan yang direncanakan pada 

lingkungan dan bagaimana hal itu akan dikelola. Format ini sesuai dengan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16/2012 yang dapat digunakan juga untuk panduan 

lebih lanjut. 

 

Judul Bab / sub-bab Isi / Keterangan 

Surat Pernyataan dari Pemrakarsa Proyek 

a. Surat pernyataan dari manajemen proyek akan menyatakan akuntabilitas mereka untuk memastikan 

bahwa Rencana Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (UPL) yang 

akan dilakukan. Surat pernyataan ini harus ditandatangani pada materai dan disahkan oleh Kepala 

BLH, (badan lingkungan hidup setempat) dan Kepala Pemerintah Daerah (Gubernur / Bupati / 

Walikota). 

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

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

bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan. 

I.  IDENTITAS PEMRAKARSA PROYEK 

1.1 Nama Pemrakarsa ………………………………. 

1.2 nama Badan 

Pengelola Proyek 

 

Nama badan pengelola dan deskripsi pekerjaan mereka pada setiap tahap 

Kegiatan Proyek,  harus mencakup: 

 

a. Badan atau kantor yang bertanggung jawab atas penyusunan dan 

pelaksanaan Aktivitas Proyek. 

b. Badan atau kantor yang bertanggung jawab untuk operasi dan 

pemeliharaan Proyek setelah pekerjaan selesai. 

c. Badan atau kantor yang bertanggung jawab untuk pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan. 

 

1.3 Alamat kantor, kode 

pos, telepon dan fx, 

website dan email 

Alamat jelas  dari lembaga yang disebutkan atau kantor yang terkait dengan 

Kegiatan Proyek sesuai dengan poin 1.1 di atas. 

  

II. GAMBARAN KEGIATAN PROYEK DAN DAMPAKNYA 

2.1 Nama kegiatan 

proyek  

Nama kegiatan proyek secara jeals dan lengkap 

 

2.2 Lokasi kegiatan 

proyek (Dengan peta 

atau ilustrasi lokasi) 

a. Lokasi Kegiatan Proyek secara jelas dan lengkap: Kelurahan / Desa, 

Kabupaten / kota, dan Provinsi mana Aktivitas Proyek dan komponennya. 

 

b. Lokasi Kegiatan Proyek harus digambar dalam peta menggunakan skala 

yang memadai (misalnya, 1: 50.000, disertai dengan lintang dan bujur dari 



DOISP2 – ESMF / Lampiran 10 Draft Final 

128 

Judul Bab / sub-bab Isi / Keterangan 

lokasi). 

2.3 Skala dari kegiatan 

proyek  

 

 

 

1.4 Kesesuaian anatar 

Lokasi kegiatan 

yang direncanakan 

dengan rencana tata 

ruang pemerintah 

daerah 

 

2.5 Prinsip Persetujuan 

dalam kegiatan yang 

direncanakan. 

Estimasi dari skala dan jenis Kegiatan Proyek (menggunakan unit pengukuran 

yang ditetapkan). Sebagai contoh: pembangunan pasar yang memiliki kapasitas 

tertentu mungkin perlu disertai dengan fasilitas pendukung yang sejalan dengan 

Rencana Pengelolaan Lingkungan yang harus menyebutkan jenis komponen 

serta skala. 

Penjelasan singkat tentang kesesuaian dari lokasi rencana kegiatan dengan 

rencana tata ruang sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Informasi 

dapat disajikan dalam bentuk peta overlay antara batas lokasi proyek dengan 

Rencana local yang berlaku / Ruang Wilayah (RTRW). 

 

 

 

Menguraikan prinsip dari persetujuan yang menyatakan bahwa jenis kegiatan 

pada prinsipnya telah disetujui oleh otoritas lokal. Bukti persetujuan formal 

harus dilampirkan. 

2.6 Garis Besar 

Komponen Kegiatan 

Proyek 

Penjelasan singkat dan jelas pada setiap komponen dari Aktivitas Proyek yang 

memiliki potensi dampak lingkungan. komponen pekerjaan harus dibagi 

berdasarkan tahapan sebagai berikut: 

 

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

transportasi, dll 

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

c. Operasional dan Pemeliharaan: Post-konstruksi, misalnya: pembersihan 

material limbah yang sudah digali, dll 

Juga, melampirkan flowchart / diagram untuk menjelaskan aliran pekerjaan 

yang harus dilakukan, jika diperlukan. 

III POTENSI DAMPAK 

LINGKUNGAN 

Menjelaskan secara singkat dan jelas tentang Aktivitas Proyek yang memiliki 

dampak lingkungan yang potensial, sumber dampak dan jenis dampak yang 

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

menggambarkan setiap potensi dampak lingkungan pada lingkungan alam dan 

sosial. Deskripsi tersebut dapat disajikan dalam tabulasi, dimana masing-

masing kolom mewakili masing-masing aspek. Penjelasan mengenai ukuran 

atau besarnya dampak harus disertai dengan unit pengukuran berdasarkan 

undang-undang dan peraturan yang berlaku atau analisis ilmiah tertentu. 

Manajemen hama disebutkan oleh pemrakarsa proyek selama persiapan UKL-

UPL (menurut Pekerjaan Umum Keputusan Menteri No. 10 / PRT / M / 2008,) 

IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN 

4.1 Rencana Peneglolaan 

Lingkungan  

a. Rencana Pengelolaan Lingkungan terdiri dari rencana itu sendiri, serta 

pihak yang bertanggung jawab, frekuensi intervensi, jadwal pelaksanaan, 

dan jenis mekanisme (misalnya: prosedur manajemen, metode, dll) untuk 

mengurangi dampak lingkungan seperti diidentifikasi Bagian III di atas. 

b. Rencana tersebut dapat disajikan dalam format tabel, yang minimal berisi 

kolom berikut: jenis dampak, sumber, besarnya, ambang batas, rencana 

pengelolaan, lokasi dan frekuensi intervensi, pihak yang bertanggung 

jawab, dan komentar lainnya. 

4.2 Rencana 

Pengawasan 

a. Rencana Pemantauan Lingkungan terdiri dari rencana itu sendiri, pihak 

yang bertanggung jawab, lokasi dan frekuensi intervensi, jadwal 
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Judul Bab / sub-bab Isi / Keterangan 

Lingkungan pelaksanaan, dan jenis mekanisme (misalnya: prosedur untuk pemantauan, 

metode, dll) untuk memantau rencana pengelolaan lingkungan seperti yang 

diuraikan dalam bagian 4.1 di atas. 

b. Rencana tersebut dapat disajikan dalam format tabel, yang minimal berisi 

kolom berikut: jenis dampak, sumber, besarnya, ambang batas, rencana 

pengelolaan, frekuensi intervensi, pihak yang bertanggung jawab, dan 

komentar lainnya. Dalam rencana pemantauan ini, ambang batas harus 

mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku yang berlaku sesuai dengan 

dampak lingkungan sebagaimana telah diidentifikasi dalam Bagian III di 

atas. 

V. TANDA TANGAN 

DAN SEGEL 

KANTOR 

Setelah dokumen UKL-UPL disiapkan dan diselesaikan, Manajer Proyek harus 

menandatangani dan membubuhkan segel resmi pada dokumen. 

VI. REFERENSI Menyisipkan berbagai referensi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL. 

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

tabel yang menampilkan hasil monitoring, dan lain-lain. 

 



DOISP2 – ESMF / Lampiran 11 Draft Final 

130 

Lampiran 11 – Format untuk Pernyataan Jaminan dalam Pelaksanaan 

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 

 

 

Pernyataan Jaminan untuk Pelaksaaan UKL-UPL 

No:……………………. 

 

Dalam upaya untuk mencegah, mengurangi dan / atau mengatasi potensi dampak 

lingkungan yang dari Kegiatan Pembangunan ... ..........................., di Kabupaten ... 

........... Provinsi ... ................, dan juga sesuai dengan tugas dan kewenangan Direktorat 

.... ............, dari Direktorat Jenderal ... .........., Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan akan melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan (UPL) dan memasukkan rekomendasi dari UKL-UPL ke dalam 

Desain lengkap. 

Untuk tahap berikutnya, yang merupakan pekerjaan fisik, pelaksanaan dari rekomendasi 

berdasarkan UKL-UPL akan dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk 

pekerjaan fisik, yang merupakan "Satker ... ............. ..... dari Provinsi ... ............... ". 

Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, sebagai konfirmasi untuk mendukung 

Rencana Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (UPL) 

pada Pekerjaan Konstruksi untuk Pembangunan ... ................. ..., di Kabupaten ... ..........., 

Provinsi ... ................... 

 

Jakarta,…........................ 

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

DIREKTORATE…....................... 

Manager Proyek 

 

 

 

 

 

 

…............................... 

NIP….................. 



DOISP2 – ESMF / Lampiran 14 Draft Final 

131 

Lampiran 12 – Format Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan 

dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) 

 

Format dari SPPL  

 (Untuk rencana kegiatan yang tidak memerlukan UKL-UPL apapun - berdasarkan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16/2012) 

 

 

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : 

Posisi pekerjaan : 

Alamat  : 

No Telepon. : 

 

Sebagai partai yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari: 

Nama Perusahaan / Bisnis  : 

Alamat perusahaan / Bisnis : 

No. Telp Perusahaan  : 

Jenis bisnis   : 

Kapasitas produksi  : 

Izin sudah diperoleh  : 

Tujuan    : 

Jumlah Modal   : 

 

Dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi: 

1. 

2. 

3. dll 

 

Akan menerapkan langkah-langkah untuk mengelola dampak lingkungan: 

1. 

2. 

3. dll 

 

Selanjutnya, kami mengkonfirmasi bahwa kami mampu dan berkomitmen untuk: 

 

(1) Menjaga ketertiban umum dan selalu menjaga hubungan baik dengan masyarakat 

sekitar. 

(2) Menjaga higenitas, kebersihan, dan ketertiban pada lokasi proyek. 

(3) Bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan / atau pencemaran yang 

disebabkan oleh usaha dan / atau kegiatan proyek. 

(4) Bersedia untuk dimonitor oleh pejabat yang berwenang sehubungan dengan 

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

gagal mematuhi komitmen yang dinyatakan di atas. 

 

 

SPPL ini mulai berlaku sejak tanggal penerbitan, sampai dengan selesainya urusan/bisnis 

kami dan / atau kegiatan proyek. Jika proyek mengalami perubahan dalam hal lokasi, 

desain, proses, jenis bahan baku dan / atau bahan pendukung, SPPL ini harus direvisi. 

 

 

Tanggal, Bulan, Tahun 

Manager Proyek, 
 

 

 

 

 

(………..Nama………..) 

 

Nomor Registrasi dari Badan Lingkungan 

Setempat 

 

Tanggal  

Penerima 

 

 

 

Stamp duty of Rp, 6.000,- 
Signature 

Company seal 
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Lampiran 13 – Struktur Organisasi Pelaksanaan DOISP2  
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Lampiran 14 – Risalah dari Konsultasi Publik Rancangan Kerangka 

Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) DOISP2  

 

Pendahuluan 

Proyek Peningkatan Operasional dan Keamanan Bendungan (DOISP) merupakan proyek 

jangka panjang kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia untuk  

meningkatkan operasi bendungan, struktur bendungan dan infrastuktur bendungan terkait 

lainnya di Indonesia guna memastikan keberkelanjutan ketersedian air demi kepentingan 

masyarakat. DOISP1 sudah dilaksanakan pada tahun 2009-2016/17. Sebagai kelanjutan 

proyek tersebut, DOISP2 akan dilaksanakan pada tahun 2017-2022 dan bertujuan untuk 

(i) meningkatkan keamanan bendungan yang sudah ada pada lokasi yang telah 

ditentukan, dan (ii) memperkuat lembaga-lembaga untuk peningkatan efektivitas 

operasional pengelolaan bendungan. 

Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management 

Framework, ESMF) bertujuan untuk memperjelas prinsip-prinsip, aturan, pedoman dan 

prosedur, dan penataan organisasi untuk diterapkan dalam rencana pengelolaan 

lingkungan dan sosial pada sub-proyek DOISP2. ESMF akan berfungsi sebagai dasar 

utama untuk pengelolaan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan sub-proyek. 

ESMF terdiri dari pelingkupan kegiatan yang akan dilakukan dalam DOISP2, penapisan 

persyaratan kajian lingkungan dan sosial berdasarkan peraturan perundangan yang 

berlaku dan kebijakan pengamanan (safeguard) Bank Dunia, identifikasi dampak yang 

akan terjadi untuk sub-proyek DOISP2 yang akan dilaksanakan pada tahun pertama serta 

dampak yang akan terjadi pada sub-proyek DOISP2 secara umum, usulan langkah-

langkah pengelolaan/mitigasi dampak dan pemantauan pelaksanaannya, prosedur 

penyusunan dokumen lingkungan dan sosial yang diperlukan. Selain itu, dokumen ESMF 

juga meliputi rencana peningkatan kapasitas lembaga dan kelembagaan serta kerangka 

rencana pelaksanaan ESMF, termasuk didalamnya struktur organisasi pelaksanaan 

ESMF. 

Proses penyusunan ESMF untuk proyek DOISP2 ini dimulai dengan tinjauan dokumen 

proyek dan peraturan perundangan terkait; diskusi antara Tim Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat dan Tim Bank Dunia, konsultasi publik dengan para 

pemangku kepentingan, dan akomodasi masukan yang didapat dalam konsultasi publik 

serta penyempurnaan dokumen ESMF.  

 

Tujuan Konsultasi Publik 

Kegiatan konsultasi publik merupakan bagian dari proses penyusunan dokumen ESMF 

dan dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dari pihak terkait dalam penyempurnaan 

ESMF. Tujuan dari konsultasi publik ini adalah: 

 Menyampaikan rancangan ESMF sebagai jaminan pemenuhan aspek lingkungan 

dan sosial, sesuai dengan perundangan yang berlaku; 
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 Mendapatkan umpan balik dari para pihak terkait untuk memperbaiki ESMF dan 

menilai sejauh mana ESMF bisa diimplementasikan; dan 

 Mendapatkan masukan tentang peran para pihak dalam pelaksanaan ESMF ke 

depan. 

 

Tempat dan Agenda Acara 

Konsultasi publik Rancangan ESMF untuk DOISP2 telah dilaksanakan pada hari Kamis, 

3 November 2016 bertempat di Hotel Ambhara, Jakarta. Undangan konsultasi publik 

dapat dilihat pada Lampiran 1. Agenda acara konsultasi publik ini adalah sebagai 

berikut: 

 

Waktu Agenda Kegiatan Keterangan 

08.00 – 09.30 Registrasi Peserta  

09.30 – 10.00 Pembukaan  Ir. Lolly Martina 

Martief, MT. Direktur 

Bina Operasi dan 

Pemeliharaan, Ditjen. 

SDA, KemenPUPR 

 Abdul Malik Sadat Idris, 

ST M.Eng, Kasubdit 

Dungai, Pantai, Waduk 

dan Danau, Direktorat 

Pengairan dan Irigasi, 

Bappenas 

 Coffee Break  

10.15 – 10.45 Pengenalan Proyek Peningkatan 

Operasional dan Keamanan 

Bendungan – 2 (DOISP2) 

M. Adek Rizaldi, Kepala 

Subdit Operasi dan 

Pemeliharaan Bendungan 

dan Danau, Dir. Bina OP, 

Ditjen SDA, KemenPUPR 

10.45 – 11.15 Lessons Learned dari pelaksanaan 

pengelolaan lingkungan dan sosial 

dalam  DOISP1 

Rohadi, Team Leader 

Konsultan CPIU DOISP1 

11.15 – 11.45 Rancangan Kerangka Pengelolaan 

Lingkungan dan Sosial (ESMF) untuk 

DOISP2 

PIP Safeguard Consultant 

11.45 – 13.00 Diskusi dan Tanya-jawab Moderator: Joko Mulyono, 
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Waktu Agenda Kegiatan Keterangan 

Balai Bendungan  

13.00 – 13.45 Makan Siang  

13.45 – 14.00 Rangkuman Diskusi dan Penutupan  

 

Materi paparan yang disampaikan pada konsultasi publik ini terdapat dalam Lampiran 2. 

 

Peserta Konsultasi Publik 

Konsultasi publik ini dihadiri oleh 35 orang peserta, dan melibatkan perwakilan dari 

institusi pelaksana kegiatan DOISP1 dan DOISP2, serta perwakilan pihak-pihak terkait 

baik di tingkat nasional maupun lokal. Daftar hadir peserta konsultasi publik terdapat 

pada Lampiran 3. 

 

Rangkuman Pertanyaan dan Tanggapan 

a. Fatilda Hasibuan, Walhi 

 Dari paparan terlihat bahwa pola pikir yang diambil adalah bahwa rakyat untuk 

bendungan, bukan bendungan untuk masyarakat. Partisipasi masyarakat yang 

dipaparkan bersifat klise. Apakah pola pikirnya bisa diubah menjadi bendungan 

untuk masyarakat. Misalkan sebagai langkah pengurangan sedimentasi bendungan 

bukan dengan cara menghilangkan tanaman tahunan masyarakat disekitar green 

belt dan diganti dengan tanaman keras, namun dengan tetap mempertahankan 

tanaman tahunan namun menjalankan program lain untuk mengurangi 

sedimentasi. Selain itu tidak ada informasi mengenai detil bendungan, pemilik 

bendungan, penerima manfaat utama bendungan (apakah masyarakat atau pihak 

swasta), dan kondisi tiap-tiap bendungan tersebut. Jadi jangan sampai bendungan 

yang direhabilitasi bukan digunakan oleh masyarakat.  

Tanggapan: 

 Lingkup pekerjaan DOISP adalah bendungan yang sudah ada, jadi tidak 

termasuk kegiatan pembangunan bendungan baru. Fokus proyek ini adalah 

bendungan yang pada umumnya telah berumur tua, dan kegiatannya meliputi 

sisi fungsi dan manfaat bendungan serta sisi keamanan bendungan. Fungsi 

utama dari bendungan adalah untuk menjaga ketahanan air, untuk kebutuhan 

kelangsungan hidup masyarakat. Fungsi khusus dari bendungan adalah untuk 

konservasi air (penyelamatan air, penampungan air hujan untuk mengisi air 

tanah) biasanya di daerah NTT, dan untuk pendayagunaan air sebagai air baku 

(irigasi, air bersih, PLTA).  

 Yang termasuk dalam DOISP2 adalah bendungan yang dikelola oleh 

pemerintah, jadi bukan bendungan yang dikelola oleh pihak swasta, artinya 

sudah pasti penerima manfaat bukanlah pihak swasta. 
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 Program partisipasi masyarakat telah dilakukan pada DOISP1, sehingga 

program-program tersebut tidak hanya bersifat klise. Nanti rekan-rekan dari Jawa 

Tengah dapat menceritakan lebih lanjut mengenai hal ini, termasuk hasil yang 

telah dilakukan. Kita selalu melibatkan masyarakat karena salah satu 

permasalahan utama bendungan adalah isu sedimentasi, yang disebabkan oleh 

aktivitas lingkungan disekitar waduk. Sehingga peran serta masyarakat dalam 

mensukseskan program ini sangatlah penting. 

 Belum terlihat bagaimana ESMF melihat budaya masyarakat adatmasyarakat 

hukum adat sehingga rehabilitasi bendungan tidak merusak tatanan masyarakat 

adatmasyarakat hukum adat, baik budaya, politik, ekonomi, dan pemenuhan 

FPIC. 

Tanggapan: 

 Dalam paparan tadi telah dicantumkan dokumen-dokumen apa saja yang perlu 

disusun berdasarkan kondisi dan lingkup pekerjaan masing-masing sub-

proyek.  

 Dokumen yang dapat diunduh pada website SDA PU terdiri dari tiga 

dokumen, yaitu Rancangan ESMF; Rancangan Kerangka Kebijakan 

Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARPF) yang akan menjadi 

panduan dalam pelaksanaan pembebasan lahan; serta Rancangan Kerangka 

Perencanaan Pengembangan Masyarakat AdatMasyarakat hukum adat (IPPF) 

yang sudah meliputi prinsip-prinsip FPIC. Mohon masukannya terhadap 

dokumen tersebut.    

 Apabila kegiatan yang akan dilakukan memiliki dampak yang besar maka perlu 

dilakukan AMDAL. 

Tanggapan: 

 Benar, jenis dokumen lingkungan yang perlu disusun akan sangat tergantung 

pada lingkup kegiatan dan dampak yang mungkin ditimbulkan. 

 

b. Arman Efendi, Kasi OP BWS Kalimantan III 

 Kami belum menerima Dokumen ESMF sehingga tidak dapat memberi masukan. 

Tanggapan: 

 Seperti yang dicantumkan dalam undangan bahwa Rancangan Dokumen 

ESMF dapat diunduh pada website Direktorat SDA PU (http://sda.pu.go.id) 

karena dokumen tersebut tidak dapat disebarkan bersamaan dengan undangan 

dikarenakan ukurannya yang cukup besar. Memang idealnya para peserta 

telah membaca dokumen tersebut sebelum pelaksanaan konsultasi publik. 

Selain itu salinan dokumen ESMF juga dapat diminta pada panitia konsultasi 

publik ini. 

 Paparan yang disampaikan mengenai pengelolaan lingkungannya masih bersifat 

normatif umum dan belum disesuaikan dengan kondisi masing-masing sub-

proyek karena karakteristik serta dampak yang ditimbulkan akan berbeda. Bila 

sudah sesuai untuk tiap sub-proyek maka kami akan dapat memberi masukan 

sesuai dengan kondisi di lokasi kami.  

Tanggapan: 

http://sda.pu.go.id/
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 Dalam DOISP akan terdapat banyak sub-proyek yang kegiatannya akan 

berbeda-beda sehingga dampak yang akan ditimbulkan juga akan berbeda-

beda. Karena itu yang diidentifikasi dalam ESMF merupakan rangkuman dari 

kegiatan yang mungkin akan dilakukan, serta dampak-dampak yang mungkin 

timbul. Pada prakteknya dampak tersebut akan berbeda untuk tiap lokasi 

karena karakteristik tiap lokasi berbeda. Karena itu dalam ESMF ini juga 

diberikan kewajiban bagi tiap-tiap sub-proyek untuk menyusun Rencana 

Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) masing-masing, termasuk UKL-

UPL.  

 

c. Supriyono, Pelaksana Teknis Satker OP SA Nusa Tenggara I 

 Kami mengelola 70 bendungan, namun hanya 9 diantaranya yangbenar-benar 

direncanakan sebagai bendungan, sedangkan sisanya adalah embung yang 

berubah fungsi menjadi bendungan. 61 bendungan ini dalam AMDALnya belum 

diupdate. Setiap 6 bulan kami membuat laporan pelaksanaan pengelolaan 

lingkungan sesuai dengan AMDAL masing-masing bendungan. Selain itu kami 

hanya memiliki 1 UPB untuk melingkupi 2 pulau (Pulau Lombok dan Pulau 

Sumbawa). Dari segi kelembagaan untuk dapat diatur tiap pulau satu UPB. 

Apakah hal ini dapat menjadi salah satu kegiatan dalam DOISP2? 

Tanggapan: 

 Memang pada umumnya bendungan di NT 1 merupakan embung yang 

berubah status menjadi bendungan dikarenakan oleh kriteria bendungan. 

Apabila embung tersebut sudah berubah statusnya maka tentu ketentuan yang 

diterapkan sesuai dengan ketentuan untuk bendungan.  

 Hasil evaluasi kami bahwa disetiap balai memiliki struktur kelembagaan yang 

berbeda-beda. Ada yang berdasarkan wilayah dan ada yang berdasarkan 

bidang kegiatan (irigasi, sungai dan pantai, dll.). Jadi tergantung bagaimana 

setiap balai menata organisasi secara efektif agar kegiatan tersebut dapat 

dilaksanakan. Rencananya akan dilakukan perbaikan penataan di masa yang 

akan datang. Selain itu jumlah UPB disesuaikan dengan beban kerja di 

masing-masing balai dan belum ada peraturan yang mengatur mengenai hal 

itu.  

 

 Masih terdapat kerancuan mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang harus 

memiliki AMDAL atau UKL-UPL, sebaiknya dalam ESMF terdapat informasi 

mengenai hal ini untuk dapat menjadi acuan bagi pelaksana. 

Tanggapan: 

 Mengenai kegiatan-kegiatan yang harus memiliki AMDAL atau UKL-UPL 

dapat dilihat pada Permen LH No. 11 Tahun 2012 mengenai kriteria lingkup 

kegiatan dan ijin lingkungannya. Selain itu rangkuman dari peraturan ini 

sudah terdapat dalam dokumen ESMF. Namun, meskipun secara umum 

kriteria kegiatan dan dokumen lingkungan yang harus disusun sudah 

terangkum dalam ESMF, perlu diingat bahwa terkadang tiap-tiap Pemerintah 

Daerah memiliki peraturan yang berbeda-beda mengenai daftar kegiatan dan 
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dokumen lingkungannya, untuk itu sangat penting untuk selalu berkoordinasi 

dengan Pemerintah Daerah setempat. 

 Khusus untuk 6 pekerjaan yang akan dilakukan pada 2017 terdapat 5 yang 

membutuhkan UKL-UPL. Kelima UKL-UPL tersebut sedang disiapkan oleh 

konsultan.  

 

d. Anindhita DK, Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS (PEPDAS), 

Kementerian LHK 

 Mengenai Komponen 3 – Mitigasi Sedimentasi Waduk, khususnya program 

manajemen sedimentasi di wilayah DAS. Kami ingin menyampaikan bahwa 

Direktorat PEPDAS telah menyusun Rencana Pengelolaan DAS di 118 wilayah 

DAS prioritas,  yang sebagian besar telah disahkan. Rencana Pengelolaan DASini 

merupakan hasil koordisnasi dengan berbagai pihak, dan telah mencakup berbagai 

permasalahan di wilayah DAS serta matriks peran dan koordinasi berbagai 

instansi terkait. Rencana Pengelolaan DAS juga meliputi rencana kegiatan 

program yang akan dilaksanakan untuk DAS yang bersangkutan dalam jangka 

waktu 15 tahun.  

 Selain itu juga sebagai informasi, Kementerian LHK telah mensahkan 18 

Peraturan Daerah tentang Konservasi DAS di 16 Provinsi dan 2 Kabupaten.  

 Kementerian LHK juga sangat mendukung adanya kegiatan partisipasi 

masyarakat, termasuk rehabilitasi dan penghijauan di daerah hulu. Dari tahun 

2015 hingga 2016, Direktorat KPA juga memiliki target kegiatan rehabilitasi di 

wilayah DAS (catchment area), yang meliputi penanaman serta pembuatan 

bangunan. Terkait dengan ini kami siap memberikan data terkait dengan sasaran 

kegiatan yang telah dilakukan di beberapa Kabupaten/Kota.  

Tanggapan: 

 Terima kasih atas informasinya. Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan 

Kemen LHK terutama untuk mensinkronisasi lokasi-lokasi DAS. Kedepannya 

program partisipasi masyarakat juga dapat melibatkan Kemen LHK.  

 

e. Eko Yunianto, Kabid SWP, Dinas PSDA, Provinsi Jawa Tengah 

 Kami terlibat dalam pelaksanaan DOISP1 dari tahun 2011-2014. Hingga saat ini, 

sudah terbentuk 34 kelompok masyarakat di 34 desa, 11 kecamatan, meliputi 7 

bendungan. Menurut kami yang merupakan hal penting pada saat ini adalah 

bagaimana keberlangsungan dari kelompok yang sudah terbentuk ini. Diharapkan 

dapat terus melakukan pemberdayaan masyarakat untuk kelompok-kelompok 

yang telah terbentuk ini dalam DOISP2. 

 Harapan kami bahwa DOISP2 secara konsisten melanjutkan program di 7 

bendungan tersebut. Terdapat 3 bendungan yang belum termasuk dalam daftar 

bendungan DOISP2.  

 Menurut kami sebelum pelaksanaan sub-proyek, salah satu hal yang paling 

penting adalah sosialisasi proyek ke masyarakat sekitar.  

Tanggapan: 

 Kami ucapkan terimakasih untuk sumbangsihnya terutama dalam pelaksanaan 

DOISP1. Saya ingin informasikan bahwa pada Dir. Bina OP juga memiliki 
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program pemberdayaan masyarakat disekitar waduk/bendungan. Salah satu 

programnya adalah mengundang komunitas-komunitas masyarakat yang bisa 

memanfaatkan peluang yang ada di waduk. Misalkan di Kalimantan III (Waduk 

Semboja) sudah ada komunitas disekeliling waduk yang dapat memanfaatkan 

waduk untuk kepentingan komunitas tadi, dengan catatan tidak mengganggu atau 

merubah fungsi dari waduk tersebut. Dari Bandung juga sudah ada komunitas 

yang memanfaatkan enceng gondok untuk usaha industri rumah tangga. Selain itu 

akan mengundang juga Badan ekonomi Kreatif dan Kementerian Koperasi untuk 

mengetahui program mereka di lokasi-lokasi sekitar bendungan. Sehingga 

program-program kegiatan dapat direplikasi di bendungan-bendungan lain yang 

memiliki masalah sejenis.  

 Kegiatan DOISP2 merupakan kelanjutan dari DOISP1 oleh karena itu kegiatan 

DOISP1 yang perlu tindak lanjut ataupun penanganan yang komprehensif akan 

menjadi prioritas pada DOISP2.  

 Kelompok-kelompok masyarakat yang telah terbentuk tetap akan diperhatikan 

dalam DOISP2 sehingga akan tercapai keberlanjutan dalam pemberdayaan 

masyarakat.  

 Selain itu dalam DOISP2 kami sedikit merubah konsep dengan menempatkan 

konsultan-konsultan di 3 wilayah regional, hal ini untuk membantu penyelesaian 

masalah di daerah sehingga tidak penangananya dapat dilakukan dengan lebih 

cepat.  

 

f. Panca Hermawan, Kabid OP 

 Mengenai pengelolaan DAS salah satunya adalah untuk wilayah green belt, 

namun bendungan yang telah dibangun sejak jaman Belanda tidak memiliki green 

belt dan berbatasan langsung dengan masyarakat. Perlu panduan untuk program 

pemberdayaan masyarakatnya. 

 Mengenai lelang dini, apakah finalisasi desain sudah selesai, terutama mengenai 

lokasi sedimentasi, karena tanpa informasi tersebut akan sulit untuk melakukan 

lelang dini.  

Tanggapan: 

 Sebenarnya walaupun waduk yang dibangun pada jaman Belanda, dulunya juga 

terdapat green belt namun sejalan dengan perkembangan kota maka green belt ini 

beralih fungsi menjadi pemukiman. Terkait dengan itu pemberdayaannya dapat 

kita bahas bersama untuk mengatasi permasalahan ini.  

 Mengenai lelang dini, desainnya sudah selesai dan konsultannya hadir dalam 

acara ini. Setelah konsultasi publik selesai kita dapat berdiskusi mengenai 

pekerjaan tahun 2017.  

 

g. A. Ikana Dani, Kasi Perencanaan OP, BBWS – SO, Yogyakarta 

 Untuk waduk-waduk yang multi fungsi, bagaimana sumbangsih instansi-instansi 

terkait seperti PDAM.  

Tanggapan: 
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 Contohnya di PJT2 mengeluarkan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, namun 

biaya tersebut dikeluarkan dan dikelola oleh PJT2, misalkan untuk perbaikan 

DAS, dan lainnya, namun jumlahnya sangat kecil. Karena jumlahnya kecil maka 

Balai Citarum juga mengeluarkan biaya OP karena hanya 20% dari keluaran 

waduk dipakai untuk komersil sedangkan 80% untuk irigasi. Berbeda dengan 

PJT1 dimana 100% dipergunakan untuk komersial sehingga Balai Berantas tidak 

pernah mengalokasikan biaya OP bendungan-bendungan tersebut. 

 

Kesimpulan Diskusi 

 DOISP2 merupakan kelanjutan dari DOISP1 yang berfokus untuk meningkatkan 

fungsi bendungan existing milik KemenPUPR. 

 Peningkatan DOISP2 adalah kuantitas (dari 34 bendungan menjadi lebih dari 100 

bendungan) dan kualitas penanganan/peningkatan bendungan dari rehabilitasi minor 

menjadi rehabilitasi besar bendungan. 

 SID dan DO untuk kurang lebih 134 bendungan untuk ditindaklanjuti, oleh karena itu 

perlu ESMF. 

 Sasaran utama dalam DOISP2 adalah: 

 Peningkatan instrument keamanan bendungan (O&M, EAPs, dll.) 

 Penerapan manajemen asset 

 Partisipasi masyarakat dalam pengelolana bendungan 

 SS bendungan dengan klasifikasi risiko tinggi 

 Penanganan bendungan dalam DOISP2, meliputi bagian “hilir bendungan” 

(DAS/longsoran) dan penanganan hulu bendungan (pemukiman/pertanian/banjir). 

 213 bendungan yang ada memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu 

diperlukan pusat teknologi bendungan. 

 Salah satu lessons learned dari DOISP1 adalah pengelolaan lingkungan belum 

sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan UKL-UPL oleh PIU/B(B)WS. 

 Perlu batasan yang pasti tentang UKL-UPL, untuk pelaksanaan di lokasi/bendungan. 

 Perlu sosialisasi ke PIU/B(B)WS untuk penjelasan tentang ESMF DOISP2. 

 Bagaimana rencana keberlanjutan program pelibatan masyarakan dalam DOISP1 

perlu direncanakan. Salah satunya adalah dengan mengadakan lomba komunitas 

masyarakat sekitar waduk 

 ESMF untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan lingkungan dan sisal sub-proyek 

DOISP2. 

 Dalam pelaksanaannya, PIU/B(B)WS untuk dapat mengidentifikasi dampak yang 

mungkin muncul dan merumuskan pengelolaan dampaknya. 

 Pengelolaan dampak kegiatan data melibatkan institusi terkait (misalnya Kementerian 

LHK, Dinas Lingkungan, Bappeda, dll.) sehingga perlu dilakukan pelibatan sedini 

mungkin. 

 Kewajiban pengelolaan dampak juga harus ditindaklanjuti oleh kontraktor PIU dan 

diawasi bersama, baik oleh pelaksana DOISP2 maupun oleh masyarakat sekitar. 

 Identifikasi dampak dan usulan pengelolaan untuk diberi masukan lebih lanjut 

melalui email atau telpon yang tertera pada layar maupun pada surat undangan 

sebelum 10 November 2016. 
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Dokumentasi Acara 
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Lampiran 1- Surat Undangan dan Daftar Undangan  
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Lampiran 2 – Materi Paparan 

 

Konsultasi Publik  

Rancangan ESMF Proyek Peningkatan 

Operasional dan Keamanan Bendungan – 2 

(DOISP2)  

Jakarta, 3 November 2016 

Hotel Ambhara, Jakarta 

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

D I R E K T O R A T J E N D E R A L  S U M B E R  D A Y A A I R 

DIREKT ORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN  

q Pengenalan Proyek Peningkatan 
Operasional dan Keamanan 
Bendungan – 2 (DOISP2) 

q Lessons learned dari 
pelaksanaan pengelolaan 
lingkungan dan sosial dalam  
DOISP1  

q Rancangan Kerangka 
Pengelolaan Lingkungan dan 
Sosial (ESMF) untuk DOISP2  

q Diskusi 

Agenda Kegiatan 

Masukan untuk penyempurnaan Rancangan ESMF 

DOISP2 dapat dikirimkan melalui email: 

 

ronny.bernard_pu@yahoo.co.id  dan  

putri.satyanugraha@gmail.com 

 

selambat-lambatnya Kamis, 10 November 2016 

Penutupan 
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Lampiran 3 – Daftar Hadir  
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Lampiran 15 – Distribusi Masyarakat Hukum Adat di Wilayah DOISP2* 

 

No. Nama Bendungan  Nama B(B)WS Kabupaten Provinsi 
Keberadaan 

MHA 

Identifikasi 

MHA 
Lokasi MHA 

1 Batutegi BBWS Mesuji Sekampung Talang Padang Lampung No N/A N/A 

2 Darma BBWS Cimanuk Cisanggarung Indramayu Jawa Barat No N/A N/A 

3 Malahayu BBWS Cimanuk Cisanggarung Brebes Jawa Tengah No N/A N/A 

4 Klego BBWS Pemali Juana Boyolali Jawa Tengah No N/A N/A 

5 Simo BBWS Pemali Juana Grobogan Jawa Tengah No N/A N/A 

6 Cacaban BBWS Pemali Juana Tegal Jawa Tengah No N/A N/A 

7 Wadaslintang BBWS Serayu Opak Kebumen Jawa Tengah No N/A N/A 

8 Karangkates/Sutami BBWS Brantas Malang Jawa Timur No N/A N/A 

9 Selorejo BBWS Brantas Malang Jawa Timur No N/A N/A 

10 Sengguruh BBWS Brantas Malang Jawa Timur No N/A N/A 

11 Pengga BWS NT I Lombok NTB No N/A N/A 

12 Jatiluhur/Ir. H. 

Djuanda 

BBWS Citarum Ciliwung Cisadane Purwakarta Jawa Barat No N/A N/A 

13 Way Rarem BBWS Mesuji Sekampung Kotabumi Lampung No N/A N/A 

14 Way Jepara BBWS Mesuji Sekampung Lampung Lampung No N/A N/A 

15 Situpatok BBWS Cimanuk Cisanggarung Cirebon Jawa Barat No N/A N/A 

16 Situ Bolang BBWS Cimanuk Cisanggarung Indramayu Jawa Barat No N/A N/A 

17 Penjalin BBWS Pemali Juana Brebes Jawa Tengah No N/A N/A 

18 Greneng BBWS Pemali Juana BJawa Timur No N/A N/A 

Formatted: Left:  2,54 cm, Right:  2,54 cm, Top:  2,59
cm, Bottom:  3,17 cm, Width:  27,94 cm, Height:  21,59
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No. Nama Bendungan  Nama B(B)WS Kabupaten Provinsi 
Keberadaan 

MHA 

Identifikasi 

MHA 
Lokasi MHA 

l

o

r

a 

19 Tempuran BBWS Pemali Juana Blora Jawa Timur No N/A N/A 

20 Banyukuwung BBWS Pemali Juana Rembang Jawa Tengah No N/A N/A 

21 Lodan BBWS Pemali Juana Rembang Jawa Tengah No N/A N/A 

22 Panohan BBWS Pemali Juana Rembang Jawa Tengah No N/A N/A 

23 Kedung Waru BBWS Pemali Juana Grobogan Jawa Tengah No N/A N/A 

24 Kedung Ombo BBWS Pemali Juana Boyolali Jawa Tengah No N/A N/A 

25 Sempor BBWS Serayu Opak Kebumen Jawa Tengah No N/A N/A 

26 Sermo BBWS Serayu Opak Kulon Progo Jawa Tengah No N/A N/A 

27 Gado BBWS Serayu Opak Pati Jawa Tengah Yes Jawa Kec. Sukolilo 

28 Kedung Sengon BBWS Brantas Nganjuk Jawa Timur No N/A N/A 

29 Sumber Kepuh BBWS Brantas Nganjuk Jawa Timur No N/A N/A 

30 Bening/Widas BBWS Brantas Madiun Jawa Timur No N/A N/A 

31 Lahor BBWS Brantas Malang Jawa Timur No N/A N/A 

32 Klampis BBWS Brantas Sampang Jawa Timur No N/A N/A 

33 Jerowaru BWS NT I Lombok Timur NTB Yes IP NO NAME   

34 Batu Bulan BWS NT I Sumbawa Besar NTB No N/A N/A 

35 Gapit BWS NT I Sumbawa Besar NTB No N/A N/A 

36 Mamak BWS NT I Sumbawa NTB Yes 1) Samawa 

2) IP NO NAME 

Kec. Lunyuk, 

Kec. Batulanteh, 

Kec. Lape-Lopok 

37 Sumi BWS NT I Bima NTB Yes IP NO NAME Kec. Monta, 

Kec. Wawo, 

Kec. Langgadu, 

Kec. Lambu, 

Kec. Donggo 

38 Sepayung Dalam BWS NT I Sumbawa Besar NTB No N/A N/A 

39 Batunampar BWS NT I Praya NTB No N/A N/A 

40 Brangkolong BWS NT I Sumbawa Besar NTB No N/A N/A 
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No. Nama Bendungan  Nama B(B)WS Kabupaten Provinsi 
Keberadaan 

MHA 

Identifikasi 

MHA 
Lokasi MHA 

41 Jambu BWS NT I Dompu NTB No N/A N/A 

42 Jangkih Jawe BWS NT I Praya Barat NTB No N/A N/A 

43 Kali Ujung BWS NT I Lombok Timur NTB Yes IP NO NAME   

44 Kasuangi BWS NT I Sumbawa Besar NTB No N/A N/A 

45 Kesi BWS NT I Dompu NTB Yes IP NO NAME Kec. Woja 

46 Kempo BWS NT I Dompu NTB Yes IP NO NAME Kec. Woja 

47 Kowo BWS NT I   NTB No data yet    

48 Labangka BWS NT I Brang Labangka NTB No N/A N/A 

49 Laju BWS NT I Bima NTB Yes IP NO NAME Kec. Monta, 

Kec. Wawo, 

Kec. Langgadu, 

Kec. Lambu, 

Kec. Donggo 

50 Lanangka BWS NT I Dompu NTB Yes IP NO NAME Kec. Woja 

51 Mantar BWS NT I Sumbawa Besar NTB No N/A N/A 

52 Mapasan BWS NT I Praya Barat Daya NTB No N/A N/A 

53 Mengkong BWS NT I Bima NTB Yes IP NO NAME Kec. Monta, 

Kec. Wawo, 

Kec. Langgadu, 

Kec. Lambu, 

Kec. Donggo 

54 Muer BWS NT I Sumbawa Besar NTB No N/A N/A 

55 Ncera BWS NT I Sumbawa Besar NTB No N/A N/A 

56 Oi Toi BWS NT I Sumbawa Besar NTB No N/A N/A 

57 Oler Rawa BWS NT I Sumbawa Besar NTB No N/A N/A 

58 Parado Kanca BWS NT I Bima NTB Yes IP NO NAME Kec. Monta, 

Kec. Wawo, 

Kec. Langgadu, 

Kec. Lambu, 

Kec. Donggo 

59 Pelaparado BWS NT I Bima NTB Yes IP NO NAME Kec. Monta, 

Kec. Wawo, 

Kec. Langgadu, 

Kec. Lambu, 
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No. Nama Bendungan  Nama B(B)WS Kabupaten Provinsi 
Keberadaan 

MHA 

Identifikasi 

MHA 
Lokasi MHA 

Kec. Donggo 

60 Penyaring BWS NT I Sumbawa NTB Yes 1) Samawa 

2) IP NO NAME 

Kec. Lunyuk, 

Kec. Batulanteh, 

Kec. Lape-Lopok 

61 Pernek BWS NT I Sumbawa Besar NTB No N/A N/A 

62 Roi Roka BWS NT I Sumbawa Besar NTB No N/A N/A 

63 Sanggugupanasante BWS NT I Dompu NTB Yes IP NO NAME Kec. Woja 

64 Sejari I BWS NT I Plampang NTB No N/A N/A 

65 Selante BWS NT I Sumbawa Besar NTB No N/A N/A 

66 Serading BWS NT I Dompu NTB Yes IP NO NAME Kec. Woja 

67 Sepit BWS NT I Mataram NTB No N/A N/A 

68 Telaga Lebur BWS NT I Lombok Barat NTB Yes 1) Sasak 

2) IP NO NAME 

Kec. Sekotong 

Tengah, 

Kec. Lembar 

69 Tolatangga BWS NT I Bima NTB Yes IP NO NAME Kec. Monta, 

Kec. Wawo, 

Kec. Langgadu, 

Kec. Lambu, 

Kec. Donggo 

70 Tonda Selatan BWS NT I Dompu NTB Yes IP NO NAME Kec. Woja 

71 Waworada BWS NT I Bima NTB Yes IP NO NAME Kec. Monta, 

Kec. Wawo, 

Kec. Langgadu, 

Kec. Lambu, 

Kec. Donggo 

72 Wera I BWS NT I Bima NTB Yes IP NO NAME Kec. Monta, 

Kec. Wawo, 

Kec. Langgadu, 

Kec. Lambu, 

Kec. Donggo 
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No. Nama Bendungan  Nama B(B)WS Kabupaten Provinsi 
Keberadaan 

MHA 

Identifikasi 

MHA 
Lokasi MHA 

73 Pancor BWS NT I Lombok Tengah NTB No N/A N/A 

74 Pare BWS NT I Mataram NTB No N/A N/A 

75 Batujai BWS NT I Praya NTB No N/A N/A 

76 Tibu Kuning BWS NT I   NTB No data yet     

77 Pandanduri BWS NT I   NTB No data yet     

78 Tiu Kulit BWS NT I Sumbawa Besar NTB No N/A N/A 

79 Manubulu BWS NT II Kupang NTT Yes IP NO NAME Kec. Amfoang 

Selatan, 

Kec. Amfoang 

Barat Daya, 

Kec. Amfoang 

Utara 

Kec. Amfoang 

Barat Laut, 

Kec. Amfoang 

Timur 

80 Waerita BWS NT II Sikka NTT Yes 1) Lio 

2) Lio Mego 

3) IP NO NAME 

Kec. Paga, 

Kec. Mego, 

Kec. Lela, 

Kec. Bola, 

Kec. Talibura, 

Kec. Waigete, 

Kec. Maumere 

81 Livuhahani BWS NT II Baa NTT No N/A N/A 

82 Benkoko BWS NT II Kupang NTT Yes IP NO NAME Kec. Amfoang 

Selatan, 

Kec. Amfoang 
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No. Nama Bendungan  Nama B(B)WS Kabupaten Provinsi 
Keberadaan 

MHA 

Identifikasi 

MHA 
Lokasi MHA 

Barat Daya, 

Kec. Amfoang 

Utara 

Kec. Amfoang 

Barat Laut, 

Kec. Amfoang 

Timur 

83 Haliwen BWS NT II Atambua NTT No N/A N/A 

84 Haekrit BWS NT II Belu NTT Yes 1) Tafuli, 

2) Nefonafui 

3) Lotatoen 

4) IP NO NAME 

Kec. Rinhat, 

Kec. Sasita Mean 

85 Kengkang BWS NT II Lombok Tengah NTB No N/A N/A 

86 Tilong BWS NT II Kupang NTT Yes IP NO NAME Kec. Amfoang 

Selatan, 

Kec. Amfoang 

Barat Daya, 

Kec. Amfoang 

Utara 

Kec. Amfoang 

Barat Laut, 

Kec. Amfoang 

Timur 

87 Oei Tua BWS NT II Kupang NTT Yes IP NO NAME Kec. Amfoang 

Selatan, 

Kec. Amfoang 

Barat Daya, 

Kec. Amfoang 

Utara 

Kec. Amfoang 

Barat Laut, 

Kec. Amfoang 

Timur 
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No. Nama Bendungan  Nama B(B)WS Kabupaten Provinsi 
Keberadaan 

MHA 

Identifikasi 

MHA 
Lokasi MHA 

88 Karingga BWS NT II Sumba Timur NTT Yes 1) Tansula 

2) Baradita 

3) Sumba 

4) Maidang 

5) Mbarandita 

6) Peraisalura 

7) Kabanda 

8) IP NO NAME 

Kec. Nggaha 

Oriangu, 

Kec. Tabundung, 

Kec. Pinupahar, 

Kec. Paberiwai, 

Kec. Karera, 

Kec. Metawai La 

Pawu, 

Kec. Kahaungu 

Eti 

Kec. Wula 

Waijelu 

Kec. Umalulu 

Kec. Haharu 

89 Padang Panjang BWS NT II Alor NTT Yes 1) Pantar 

2) Klon 

3) Abui 

4) Maran 

5) IP NO NAME 

Kec. Pantar, 

Kec. Pantar Barat, 

Kec. Alor Barat 

Daya, 

Kec. Alor Selatan, 

Kec. Alor Timur 

Kec. Alor Timur 

Laut 

Kec. Alor Tengah 

Utara 

90 Rakawatu BWS NT II Sumba Timur NTT Yes 1) Tansula 

2) Baradita 

3) Sumba 

4) Maidang 

5) Mbarandita 

6) Peraisalura 

7) Kabanda 

8) IP NO NAME 

Kec. Nggaha 

Oriangu, 

Kec. Tabundung, 

Kec. Pinupahar, 

Kec. Paberiwai, 

Kec. Karera, 

Kec. Metawai La 

Pawu, 

Kec. Kahaungu 

Eti 

Kec. Wula 

Waijelu 
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No. Nama Bendungan  Nama B(B)WS Kabupaten Provinsi 
Keberadaan 

MHA 

Identifikasi 

MHA 
Lokasi MHA 

Kec. Umalulu 

Kec. Haharu 

91 Song Putri BBWS Bengawan Solo Wonogiri Jawa Tengah No N/A N/A 

92 Gonggang BBWS Bengawan Solo Magetan Jawa Tengah No N/A N/A 

93 Kedung Brubus BBWS Bengawan Solo Madiun Jawa Timur No N/A N/A 

94 Nglambangan BBWS Bengawan Solo Bojonegoro Jawa Timur No N/A N/A 

95 Dawuhan BBWS Bengawan Solo Madiun Jawa Timur No N/A N/A 

96 Sangiran BBWS Bengawan Solo Ngawi Jawa Timur No N/A N/A 

97 Canggah BBWS Bengawan Solo Lamongan Jawa Timur No N/A N/A 

98 Cungkup BBWS Bengawan Solo Lamongan Jawa Timur No N/A N/A 
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No. Nama Bendungan  Nama B(B)WS Kabupaten Provinsi 
Keberadaan 

MHA 

Identifikasi 

MHA 
Lokasi MHA 

99 Kembangan  BBWS Bengawan Solo Sragen Jawa Tengah No N/A N/A 

100 Manyar BBWS Bengawan Solo Lamongan Jawa Timur No N/A N/A 

101 Lalung BBWS Bengawan Solo Karanganyar Jawa Tengah No N/A N/A 

102 Sarada BBWS Bengawan Solo Madiun Jawa Timur No N/A N/A 

103 Delingan BBWS Bengawan Solo Karanganyar Jawa Tengah No N/A N/A 

104 Kedung Bando BBWS Bengawan Solo Madiun Jawa Timur No N/A N/A 

105 Nawangan BBWS Bengawan Solo Wonogiri Jawa Tengah No N/A N/A 

106 Ngancar BBWS Bengawan Solo Wonogiri Jawa Tengah No N/A N/A 

107 Parang Joho BBWS Bengawan Solo Wonogiri Jawa Tengah No N/A N/A 

108 Pondok BBWS Bengawan Solo Ngawi Jawa Timur No N/A N/A 

109 Telogo Pasir BBWS Bengawan Solo Magetan Jawa Tengah No N/A N/A 

110 Prijetan BBWS Bengawan Solo Bojonegoro Jawa Timur Yes Jawa Kec. Morgomulo 

111 Ketro BBWS Bengawan Solo Sragen Jawa Tengah No N/A N/A 

112 Pacal BBWS Bengawan Solo Bojonegoro Jawa Timur Yes Jawa Kec. Morgomulo 

113 Cengklik BBWS Bengawan Solo Boyolali Jawa Tengah No N/A N/A 

114 Lempake BWS Kalimantan III Samarinda Kalimantan 

Timur 

No N/A N/A 
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No. Nama Bendungan  Nama B(B)WS Kabupaten Provinsi 
Keberadaan 

MHA 

Identifikasi 

MHA 
Lokasi MHA 

115 Beriwit BWS Kalimantan III Berau Kalimantan 

Timur 

Yes 1) Dayak Kenyah 

2) Ema Kulit 

3) Dayak Basap 

4) Dayak Punan 

5) Buramato 

Kec. Kelay, 

Kec. Biduk Biduk 

Kec. Sambaliung, 

Kec. Gunung 

Tabur, 

Kec. Segah 

116 Binalatung BWS Kalimantan III Tarakan Kalimantan 

Tengah 

No N/A N/A 

117 Manggar BWS Kalimantan III Balikpapan Kalimantan 

Timur 

No N/A N/A 

118 Marancang BWS Kalimantan III Berau Kalimantan 

Timur 

Yes 1) Dayak Kenyah 

2) Ema Kulit 

3) Dayak Basap 

4) Dayak Punan 

5) Buramato 

Kec. Kelay, 

Kec. Biduk Biduk 

Kec. Sambaliung, 

Kec. Gunung 

Tabur, 

Kec. Segah 

119 Keuliling BWS Sumatera I Aceh Besar Aceh Yes Aceh Kec. Kota Jantho 

Kec. Pulo Aceh 

120 Lubok BWS Sumatera I Aceh Besar Aceh Yes Aceh Kec. Kota Jantho 

Kec. Pulo Aceh 

121 Rajui BWS Sumatera I Pidie Aceh Yes 1) Singkil 

2) Aneuk J 

Kota Sigli 
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No. Nama Bendungan  Nama B(B)WS Kabupaten Provinsi 
Keberadaan 

MHA 

Identifikasi 

MHA 
Lokasi MHA 

122 Sianjo-anjo BWS Sumatera I Aceh Singkil Aceh Yes 1) Aceh 

2) Aneuk Jame 

Kec. Pulau 

Banyak, 

Kec. Singkil, 

Kec. Kuala Baru, 

Kec. Simpang 

Kanan, 

Kec. Danau Paris, 

Kec. Suro 

Makmur, 

Kec. Kota Baharu 

123 Gintung BBWS Ciliwung Cisadane Tangerang 

Selatan 

Banten No N/A N/A 

124 Cipancuh BBWS Ciliwung Cisadane Indramayu Jawa Barat No N/A N/A 

125 Muara BWS Bali Penida Denpasar Bali No N/A N/A 

126 Benel BWS Bali Penida Negara Bali No N/A N/A 
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No. Nama Bendungan  Nama B(B)WS Kabupaten Provinsi 
Keberadaan 

MHA 

Identifikasi 

MHA 
Lokasi MHA 

127 Grogak BWS Bali Penida Singaraja Bali No N/A N/A 

128 Palasari BWS Bali Penida Jembrana Bali No N/A N/A 

129 Telaga Tunjung BWS Bali Penida Tabanan Bali No N/A N/A 

130 Salomeko BBWS Pompengan Jeneberang   Sulawesi 

Selatan 

No data yet    
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No. Nama Bendungan  Nama B(B)WS Kabupaten Provinsi 
Keberadaan 

MHA 

Identifikasi 

MHA 
Lokasi MHA 

131 Kalola BBWS Pompengan Jeneberang   Sulawesi 

Selatan 

No data yet    

132 Bili-Bili BBWS Pompengan Jeneberang Makassar Sulawesi 

Selatan 

No N/A N/A 

133 Ponre-Ponre BBWS Pompengan Jeneberang Jeneberang Sulawesi 

Selatan 

No N/A N/A 

134 Abusur BWS Maluku Wohreli Sulawesi 

Selatan 

No N/A N/A 

 

 (*) Penapisan awal berdasarkan hasil Studi Bank Dunia dan Kementeriaan Sosial tahun 2010. 
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Lampiran 16 – Daftar Penapisan Pengamanan Lingkungan dan Sosial 

(Environmental and Social Safeguard Screening Checklist) 

 

Pertanyaan Penapisan  Tidak Ya Langkah-langkah Mitigasi  

A. Aspek Lingkungan     

 Termasuk dalam daftar kegiatan 

pekerjaan umum yang membutuhkan 

UKL-UPL (lihat Lampiran 9) 

☐ ☐ Bila YA, untuk menyusun UKL-UPL 

 Meliputi kegiatan rehabilitasi fisik 

kecil dan membutuhkan kontraktor 
☐ ☐ Bila YA, jelaskan langkah-langkah 

mitigasi 

 Memperkenalkan spesies bukan asli 

(non native) namun spesies ini telah 

ada sekitar daerah sub-proyek atau 

telah diketahui dalam kondisi serupa 

tidak bersifat invasif 

☐ ☐ Bila YA, jelaskan langkah-langkah 

mitigasi 

 Kebisingan atau debu dari peralatan 

konstruksi? 
☐ ☐ Bila YA, jelaskan langkah-langkah 

mitigasi 

 Risiko erosi tanah?  ☐ ☐ Bila YA, jelaskan langkah-langkah 

mitigasi 

B. Aspek Sosial    

 Termasuk kategori pembebasan 

lahan minor (melibatkan <10% of 

unit lahan dan <200 orang) 

☐ ☐ Bila YA, untuk menyusun Rencana Aksi 

Pembebasan Lahan dan Pemukiman 

Kembali (lihat Lampiran 4 untuk 

pedoman) 

 Apakah terdapat keberadaan 

masyarakat hukum adat di wilayah 

proyek  

☐ ☐ Bila YA, untuk mengikuti pedoman dalam 

IPPF dan menyusun Rencana 

Pengembangan Masyarakat Hukum Adat 

sebagaimana diperlukan (lihat Lampiran 

5) 
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Lampiran 17 – Mekanisme Penanganan Keluhan 

 

A. Pendahuluan 

1. Proyek ini merupakan kelanjutan dari Proyek Peningkatan Operasional dan 

Keamanan Bendungan – 1 (DOISP1) dan akan membiayai lima komponen yang 

diperlukan untuk secara substansial meningkatkan operasional dan keamanan 

bendungan di Indonesia. Proyek ini dibangun berdasarkan pelajaran yang didapat 

dari sejumlah proyek terkait yang menyarankan adanya keterpaduan, pendekatan 

holistik untuk keselamatan dan operasional bendungan dalam konteks DAS untuk 

memastikan kecukupan lingkungan kelembagaan yang mendukung. Proyek ini 

rencananya akan dilaksanakan dari 2017-2022 dan bertujuan untuk: (i) 

meningkatkan keamanan bendungan yang ada di lokasi yang dipilih, dan (ii) 

memperkuat lembaga-lembaga untuk efektivitas operasional pengelolaan 

bendungan. Investasi diprioritaskan berdasarkan kriteria objektif untuk melakukan 

identifikasi dan penilaian serta mencakup 23 bendungan besar yang diprioritaskan 

dan disusun dalam DOISP1, bersama dengan investasi prioritas dari 115 

bendungan besar lainnya yang terdapat dalam portofolio. Sub-proyek akan 

sebagian besar berada di Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa 

Timur), dan beberapa di NTB, NTT, Lampung, Kalimantan Timur dan Sulawesi 

Selatan. 

2. Meskipun DOISP2 berusaha untuk meminimalkan potensi dampak negatif yang 

timbul dari sub-proyek, tidak dapat dihindari bahwa pertanyaan dan keluhan akan 

muncul di seluruh tahapan konstruksi dan operasi. DOISP2 mengakui bahwa 

mekanisme penanganan keluhan merupakan hal yang penting untuk 

meminimalkan dan mengelola risiko sistematik, profesional, berbasis peraturan 

prosedur penanganan keluhan dan banding. 

B. Tujuan 

3. Mekanisme Penanganan Keluhan harus dilakukan oleh seluruh sub-proyek 

DOISP2 untuk menerima dan fasilitasi resolusi/penyelesaian terhadap 

kekhawatiran dan keluhan dari kelompok masyarakat yang potensial terdampak 

mengenai kinerja pengelolaan lingkungan dan sosial dari sub-proyek terkait. 

Tujuan daru mekanisme ini adalah untuk memastikan bahwa persepsi dan 

kekhawatiran dari individu atau kelompok didalam masyarakat terdampak oleh 

kegiatan proyek didengar dan diterima, dan kemudian ditanggapi dalam jangka 

waktu yang tepat dan berorientasi untuk menyelesaikan isu tersebut. 

C. Definisi 

4. Keluhan didefinisikan sebagai kekhawatiran atau keluhan/aduan yang muncul dari 

individu atau kelompok didalam masyarakat terdapak kegiatan proyek. Baik 

kekhawatiran maupun keluhan dapat disebabkan dari dampak yang nyata atau 

yang dipersepsikan dari kegiatan sub-proyek yang dilaksanakan baik oleh PIU 

maupun konsultan/kontraktornya. Keluhan dapat disebabkan dari 

ketidaksepakatan mengenai bagaimana sub-proyek dilaksanakan, atau keputusan 

yang diambil pada sub-proyek yang dilaksanakan. Hal ini meliputi kekhawatiran 

akan dampak yang disebabkan oleh kegiatan sub-proyek, kegiatan rutin proyek, 

atau kecelakaan/kejadian dalam pelaksanaan sub-proyek. Identifikasi dan 
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tanggapan terhadap keluhan dan kekhawatiran akan mendukung terbentuknya 

hubungan positif antara proyek dengan masyarakat terdampak, dan para 

pemangku kepentingan lainnya.  

5. Mekanisme penanganan keluhan merupakan sebuah proses yang secara formal 

menerima, melakukan evaluasi dan menangani keluhan yang berhubungan dengan 

proyek yang timbul dari masyarakat terdampak. Mekanisme penanganan keluhan 

mendeskripsikan bagaimana keluhan ditangani, menetapkan orang yang 

bertanggung jawab untuk penanganannya, dan mencatat bagaimana keluhan telah 

diselesaikan dan apakah kedua belah pihak (pihak yang memberikan keluhan dan 

pihak yang dilaporkan) telah mencapai kesepakatan mengenai penyelesaiannya. 

6. Mekanisme penanganan keluhan perlu disesuaikan skalanya terhadap risiko dan 

dampak dari sub-proyek dengan pengguna utama kelompok masyarakat 

terdampak. Mekanisme ini akan berusaha untuk menyelesaikan kekhawatiran 

sesegera mungkin, menggunakan proses yang mudah dimengerti dan transparan 

yang secara budaya sesuai, dapat diakses, tanpa biaya, dan tanpa retribusi 

terhadap pihak yang menyampaikan isu atau kekhawatiran. Mekanisme ini tidak 

akan menghalangi akses terhadap penyelesaian hukum/judisial atau administrasi. 

7. Ketika ada keterlibatan masyarakat hukum adat, mekanisme penanganan keluhan 

akan dibentuk dengan pendekatan yang sesuai secara budaya dengan bekerja sama 

dengan kelompok-kelompok terkait. 

D. Prosedur 

8. Unit Penanganan Keluhan (Grievance Redress Unit / GRU) diasumsikan memiliki 

tanggung jawab utama untuk menanggapi keluhan dan mengawasi penanganannya 

(lihat Bagian I – Pengaturan Penanganan untuk deskripsi lebih lanjut). Ilustrasi 

prosedur penanganan keluhan terdapat pada Lampiran I. 

9. Penerimaan Keluhan. Mekanisme Penanganan Keluhan dipicu pada saat keluhan 

masyarakat diterima oleh PIU dan/atau kontraktor dan konsultannya. Secara umum 

keluhan dapat disampaikan melalui tiga cara utama, yaitu: 

 Komunikasi verbal 

 Komunikasi tertulis  

 Pengaduan yang disimpulkan dari pemahaman (misalkan masalah yang 

disampaikan pada saat kunjungan ke lokasi program oleh Staf Proyek, 

pemantau independen, LSM, media, aparat pemerintah, dll.) atau 

peringatan/indikasi keluhan melalui tindakan langsung publik (misalkan 

demonstrasi/protes). 

Tanda terima keluhan akan diberikan untuk mendaftarkan catatan formal kedalam 

basis data Penanganan Keluhan – sebuah sistem pencatatan dan penelusuran 

keluhan terpusat yang akan memungkinkan PIU untuk mengidentifikasi, 

memahami dan menangani kerentanan dalam pelaksanaan sub-proyek. Basis data 

Penanganan Keluhan akan digunakan untuk: a) mencatat, menelusuri dan 

mengingat informasi tertentu mengenai keluhan; b) menghasilkan laporan ringkas 

mengenai jenis dan frekuensi keluhan; dan c) memungkinkan PIU untuk secara 

proaktif menanggapi keluhan umum.  

10. Pendelegasian Penanganan Keluhan. Terdapat banyak kondisi yang memerlukan 

GRU untuk berkoordinasi dengan unit lain di PIU yang berwenang sesuai dengan 

keluhan yang disampaikan. Pada kondisi yang membutuhkan kordinasi untuk 
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menanggapi keluhan, GRU akan memastikan komunikasi penerimaan keluhan 

yang efektif dan tepat waktu.  

11. Pelaporan Awal. Sebuah laporan umum mengenai keluhan akan dihasilkan dari 

pencatatan awal basis data Penanganan Keluhan oleh GRU. Laporan ini mencakup 

seluruh detil yang diketahui pada saat keluhan dicatat, dan memberikan indikasi 

informasi yang diperlukan, bila ada, sebelum keluhan keseluruhan dapat dicatat. 

Laporan awal ini juga menyediakan konteks dan panduan untuk elanjutkan 

investigasi pencarian fakta. Jadwal pencarian fakta dan pelaksanaan tindakan yang 

kemungkinan perlu dilakukan akan ditentukan dengan tepat sesuai dengan jenis 

dan tingkat keparahan keluhan. Format basis data Penanganan Keluhan tersedia 

pada Lampiran 2.  

12. Pencarian Fakta. Investigasi pencarian fakta berusaha untuk memberikan gambaran 

jelas mengenai keluhan tertentu. Investigasi akan melakukan verifikasi informasi 

yang diberikan dalam laporan awal keluhan mengenai i) identitas pihak yang 

menyampaikan keluhan dan sifat keluhan; ii) status keluhan, termasuk apakah 

keluhan tersebut telah dapat diselesaikan dengan tindakan penyelesaian langsung, 

apakah pihak yang menyampaikan keluhan mengharapkan tindakan tertentu untuk 

dapat dilaksanakan, apakah tidak ada tindakan yang diketahui atau diharapkan 

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

Bagi keluhan yang melibatkan sejumlah orang atau seluruh penduduk desa, 

pertemuan masyarakat akan dilaksanakan dalam bentuk sesi bebas bagi orang-

orang tersebut untuk mengungkapkan keluhan mereka dan sesi yang difasilitasi 

untuk membantu mengidentifikasi secara kolaboratif mengenai tindakan potensial 

untuk menangani keluhan. Investigasi keluhan harus bergantung pada konsultasi 

yang bebas dari diskriminasi dan paksaan. 

13. Penyelesaian. Penyelesaian keluhan melibatkan proses pembuat keputusan 

mengenai tindakan penanganan keluhan. Penyelesaian dilakukan dengan harapan 

bahwa kesepakatan mengenai penyelesaian keluhan dapat dicapai pada tingkatan 

Proyek (misalkan pencegahan bagi pihak yang menyampaikan keluhan untuk 

meneruskan keluhannya ke tingkat yang lebih tinggi, seperti kepada aparat 

pemerintahan). Dalam beberapa kasus, tindakan penyelesaian keluhan 

membutuhkan koordinasi dengan aparat hukum, seperti pada saat peraturan daerah 

telah dilanggar (seperti pada kasus korupsi). Proses dan pendekatan penyelesaian 

keluhan akan mengandalkan pendekatan lokal dalam penyelesaian konflik, apabila 

dimungkinkan. Apabila tepat, aparat pemerintah daerah dan/atau tokoh masyarakat 

dapat dikonsultasikan untuk mengetahui pandangan dan saran mereka mengenai 

keluhan dan penyelesaian yang tepat. Pada saat tercapainya kesepakatan dengan 

pihak yang menyampaikan keluhan, seluruh pemahaman dijabarkan secara tertulis 

dan pernyataan penyelesaian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan kemudian 

harus disebarkan keseluruh pihak yang terlibat dalam keluhan tersebut. 

14. Banding. Apabila pihak yang menyampaikan keluhan tidak puas dengan hasil 

implementasi dari langkah-langkah penyelesaian keluhan yang telah disepakati, 

pihak tersebut dapat mengajukan banding. Permohonan banding disampaikan 

secara tertulis dan langsung disampaikan pada GRU, atau pihak yang 

menyampaukan keluhan dapat menyampaikan keinginannya untuk banding kepada 

GRU untuk kemudian dicatatkan dalam basis data. Ketika sebuah permohonan 

bandung tercatat, merupakan kewajiban GRU untuk menyelidiki penyebab 

ketidakpuasan terhadap langkah-langkah penyelesaian keluhan yang telah 
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diterapkan, dan untuk mengidentifikasi tindakan lanjutan yang dapat disetujui oleh 

pihak yang menyampaikan keluhan. Sebuah keluhan akan dianggap ditutup apabila 

proses banding tertunda atau aktif. Namun apabila PIU memiliki itikad baik untuk 

menyelesaikan sebuah keluhan, dan pihak yang menyampaikan keluhan menolak 

untuk mengakui penyelesaian memuaskan setelah 3 proses banding dan 

penyelesaian terpisah, maka PIU memiliki kewenangan untuk mencantumkan 

keluhan sebagai “tidak dapat diselesaikan” dan untuk menghentikan proses 

banding.  

15. Umpan Balik. Apabila keluhan telah diselesaikan, pihak yang menyampaikan 

keluhan harus diundang untuk memberikan umpan balik mengenai proses 

penyelesaian dan indikasi tingkat kepuasan mereka terhadap langkah-langkah 

mitigasi pada saat mitigasi tersebut telah dilaksanakan. Untuk seluruh kasus, pihak 

yang menyampaikan keluhan harus diberikan informasi mengenai hasil/keluaran 

dari keluhannya. Apabila pihak yang menyampaikan keluhan tidak memberikan 

identitasnya, maka informasi mengenai penyelesaian keluhan tersebut harus 

dicantumpak pada papan pengumuman desa terkait. Setelah keputusan 

penyelesaian, basis data Penanganan Keluhan harus dimutakhirkan untuk 

menggambarkan status langkah-langkah penanganan yang dilakukan dan persepsi 

dari pihak yang menyampaikan keluhan mengenai langkah-langkah tersebut. 

16. Pelaporan Akhir. Laporan akhir disusun pada akhir proses penyelesaian keluhan. 

Untuk meningjau informasi yang dicatat kedalam basis data Penanganan Keluhan, 

GRU menghasilkan tulisan ringkasan proses penyelesaian. Laporan Akhir 

meliputi:  

 Detil mengenai lama waktu yang dibutuhkan bagi setiap tahapan proses 

penyeleaian keluhan; 

 Daftar langkah-langkah penyelesaian yang telah disepakati da deskripsi proses 

pelaksanaan; 

 Meliputi evaluasi proses penyelesaian oleh GRU; 

 Meliputi umpan balik dari pihak yang menyampaikan keluhan terhadap proses 

penyelesaian keluhan; 

 Apabila banding diajukan, maka juga mencantumkan indikasi penyebab 

ketidakpuasan terhadap pelaksanaan langkah-langkah penyelesaian awal dan 

penjelasan apa yang dilakukan secara berbeda pada saat proses penyelesaian 

banding untuk merefleksikan pelajaran yang dapat diambil (lessons learned). 

E. Penyebaran Informasi mengenai Mekanisme Penanganan Keluhan 

17. PIU akan memberikan informasi kepada kelompok masyarakat terdampak 

mengenai mekanisme penanganan keluhan sebagai bagian dari proses pelibatan 

publik. PIU dapat menggunakan berbagai media untuk memastikan tingkat 

kesadaran masyarakat yang tinggi mengenai Mekanisme Penanganan Keluhan, 

seperti dengan menggunakan poster yang akan dipasang di pusat kegiatan 

masyarakat desa dan kantor pemerintah kabupaten, buku saku (booklet) kartun 

yang mengilustrasikan prosedur Mekanisme Penanganan Keluhan untuk 

didistribusikan kepada masyarakat terdampak, dan komunikasi langsung dengan 

kelompok-kelompok masyarakat yang terdampak oleh proyek, terutama yang 

berkaitan dengan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali 

(LARAP), Rencana Pembangunan Masharakat Hukum Adat (IPP) dan program 
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partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bendungan dan DAS. 

18. Sebuah Formulir Keluhan dapat didistribusikan kepada kelompok masyarakat 

terdampak pada saat sosialisasi proyek dan/atau pelibatan publik dan disediakan 

pada kantor desa sebagai sarana untuk memfasilitasi penyampaian keluhan dengan 

nomor kontak GRU yang dapat dihubungi. Format dari formuir keluhan tersedia 

pada Lampiran 3.  

F. Pelaporan dan Pemantauan dan Dokumentasi  

19. GRU akan menghimpun dan melaporkan basis data keluhan bulanan dan proses 

penyelesaian keluhan yang sedang dilakukan dalam Laporan Keluhan Bulanan 

yang akan memberikan pemutakhiran informasi seperti besaran, jenis dan lokasi 

penerimaan keluhan, tindakan yang dilakukan untuk engatasu dan status proses 

penyelesaian keluhan. Laporan ini akan menggarisbawahi profil kasus-kasus 

serius dan penting yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk kasus korupsi, 

keluhan terhadap staf PIU dan kontraktor/konsultannya atau penyebaran penipuan 

dan manipulasi. Laporan ini akan dicantuman dala Laporan Akhir dari keluhan 

yang telah diselesaikan/ditutup untuk bulan tertentu. Laporan bulanan akan 

diserahkan kepada Tenaga Ahli Safeguard Regional CPIU. 

20. Pemantauan pelaksanaan Mekanisme Penanganan Keluhan akan dilakukan dua 

kali dalam setahun oleh Tenaha Ahli Safeguard Regional CPIU. Proses 

pemantauan akan menggunakan laporan bulanan GRU untuk menyiapkan 

penilaian enam bulanan mengenai efektivitas mekanisme penanganan keluhan 

sebagai bagian dari laporan pemantauan enam bulanan CPIU. Tenaga Ahli 

Safeguard Regional juga akan menjumlahkan keluhan yang diterima, jenis 

keluhan dan penangananya dalam laporan enam bulanan. Pemantauan dan 

evaluasi eksternal dapat dilakukan sebagai bagian dari proses pemantauan dan 

evaluasi eksternal DOISP2. 

G. Pengaturan Kelembagaan 

21. Biasanya sebuah Unit Penanganan Keluhan (Grievance Redress Unit / GRU) akan 

dibentuk untuk melaksanakan mekanisme penanganan keluhan. Namun, hal ini 

tidaklah mutlak untuk selalu membentuk unit baru di PIU, sebagai gantinya fungsi 

ini dapat diintegrasikan kedalam struktur organisasi yang ada. 

22. GRU diasumsikan memiliki tanggung jawab utama untuk menanggapi keluhan dan 

memantau penanganannya. Namun terdapat banyak situasi yang memerlukan GRU 

untuk berkoordinasi dengan unit lain dalam proyek yang memiliki kewenangan 

terhadap keluhan yang disampaikan. Pada situasi dimana dibutuhkan penanganan 

keluhan yang dikoordinasikan, GRU akan memastikan komunikasi penerimaan 

keluhan yang efektif dan tepat waktu, pertanyaan-pertanyaan pencarian fakta, dan 

akan mengadakan forum fasilitasi untuk remediasi dan restitusi keputusan. 

23. Fungsi utama GRU adalah:  

 Membangun dan memelihara basis data penanganan keluhan; 

 Menetapkan nomor akses untuk menerima keluhan/kekhawatiran melalui 

sambungan telepon, email, dan pesan singkat (SMS), sebagaimana diangap 

sesuai; 

 Memantau dan mengawasi penanganan keluhan, termasuk dengan melakukan 

kategorisasi dan pendelegasian keluhan ke departemen/unit yang tepat untuk 

penyelesaian keluhan;  
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 Menyelidiki keluhan serius, terutama dengan mengkoordinasikan sumber daya 

untuk misi-misi pencarian fakta;  

 Menyiapkan laporan keluhan bulanan yang memberikan pemutakhiran 

informasi seperti besaran, jenis dan lokasi diterimanya keluhan dan tindakan-

tindakan untuk penanganannya. Menyoroti kasus-kasus yang serius dan 

penting yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk kasus korupsi, keluhan 

terhadap staf PIU dan kontraktor/konsultannya atau penyebaran penipuan dan 

manipulasi; 

 Menganalisis tren dalam pelaporan keluhan dan melakukan identifikasi strategi 

untuk mengatasi permasalahan tersebut.  

24. GRU dapat mengajukan permintaan dukungan dari Tenaga Ahli Safeguard 

Regional CPIU dalam membentuk Mekanisme Penanganan Keluhan pada sub-

proyek. Kontraktor dan konsultan PIU juga dapat diminta untuk membentuk 

mekanisme ini. 

25. Mekanisme Penanganan Keluhan juga diperluas hingga kegiatan kontraktor dan 

konsultan PIU. Kontraktor dan konsultan PIU harus menyampaikan/melaporkan 

keluhan apapun yang diterima kepada GRU untuk dicatat dalam basis data 

Penanganan Keluhan dan kemudian diproses lebih lanjut. 
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LAMPIRAN 1 – Ilustrasi Prosedur Mekanisme Penanganan Keluhan  

Prosedur dalam penanganan keluhan adalah sebagai berikut:  
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LAMPIRAN 2 – Format Basis Data Penanganan Keluhan  

Format pencatatan penanganan keluhan (basis data Penanganan Keluhan) adalah sebagai berikut:  

 

No. Nama Pihak 

yang 

Mengajukan 

Keluhan  

Alamat dan 

No. Telp 

Tanggal dan 

Waktu 

Penerimaan 

Keluhan 

Nama Staf 

dan Unit 

Penerima 

Keluhan  

Tanggal 

Pencatatan 

Keluhan  

Nama Staf 

GRU yang 

mencatat  

Lingkup 

Keluhan  

Isi Keluhan  Status Proses 

Penanganan 

Keluhan  

(Delegasi, Pencarian 

Fakta, Banding, 

Penyelesaian , 

Ditutup/Tidak Dapat 

Diselesaikan) 

Unit yang 

Didelegasikan 

(dan staf yang 

bertanggung 

jawab)  

Sebagaimana 

diperlukan 

Status 

Laporan 

Akhir  

Status 

Pemberian 

Informasi 

kepada Pihak 

yang 

Menyampaikan 

Keluhan  

Status Umpan 

Balik dari 

Pihak yang 

Menyampai-

kan Keluhan  

Status 

Laporan 

Akhir 

1. Budi Desa 

Sukajang, 

Jakarta - 

0812123123

4 

20-Feb-

2017, 

17.00  

Rika,  

CP 

Facilitator 

22-Feb-

2017, 

10.00 

Jono Pengadaan Bahan 

Bangunan  

 

Toko yang 

dipilih tidak 

memiliki 

kualifikasi 

yang sesuai  

Pencarian Fakta  

Pemeriksaan Kembali 

kualifikasi toko yang 

dipilih  

 

Tidak Ada Final Keluhan telah 

dicatat dan 

sedang proses 

pencarian 

fakta  

Belum Balum 
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LAMPIRAN 3 – Format Formulir Keluhan  

 

 

 

 

DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT - 2 (DOISP2) 

FORMULIR KELUHAN  

Nama Sub-proyek: __________________________________________________ 

 

Nama: 

No.Identitas: 

Alamat: 

No. Telp: 

 Tanggal Penerimaan: 

Waktu Penerimaan: 

Nama Staf yang menerima:  

Lokasi : 

   

Detail Keluhan: 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Tanda Tangan Pihak yang 

menyapaikan Keluhan  

 

 

(                         ) 

Tanda Tangan Staf yang 

Menerima Keluhan  

 

 

(                         ) 

Tanda Tangan Staf GRU  

 

 

 

(                         ) 

 

 

Untuk diisi oleh staf GRU 

 

Tanggal Pencatatan: 

  

 

No. Keluhan.  

 

 

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

D I R E K T O R A T  J E N D E R A L  S U M B E R  D A Y A  A I R 

DIREKT OR AT BI NA OPER ASI  D AN PEMELIH AR AAN 
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Lampiran 18 – Protokol Kemungkinan Penemuan (Chance Find 

Protocol)   

 

Apabila seseorang menemukan sumber daya budaya fisik, antara lain (tapi tidak terbatas 

pada) situs arkeologi, situs bersejarah, tulang belulang dan benda-benda, atau 

pemakaman dan/atau makan individu pada saat penggalian atau konstruksi, maka 

Kontraktor harus: 

1. Menghentikan kegiatan konstruksi/penggalian di daerah penemuan;  

2. Memberi batas lokasi atau daerah penemuan; 

3. Mengamankan lokasi untuk menghindari kerusakan apapun atau hilangnya benda-

benda yang dapat dipindahkan. Pada kasus adanya barang antic yang dapat 

dipindahkan atau tulang belulang yang sensitive, penjaga malam harus ditugaskan 

hingga pejabat pemerintah yang bertanggung jawab mengambil alih;  

4. Memberikan informasi kepada Supervising Engineer yang kemudian akan 

memberitahu BBWS dan Pejabat Pemerintah yang bertanggung jawab secepatnya 

(dalam 24 jam atau kurang); 

5. Pejabat Pemerintah akan bertanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan 

lokasi tersebut sebelum memutuskan prosedur lanjutan yang diperlukan. Hal ini 

mungkin memerlukan evaluasi dari penemuan yang akan dilakukan oleh arkeolog. 

Tingkat pentingnya penemuan harus dinilai berdasarkan berbagai kriteria terkait 

dengan warisan budaya; yang memiliki nilai keindahan, sejarah, sains atau penelitian, 

sosial dan ekonomi; 

6. Keputusan mengenai bagaimana cara menangani penemuan harus dilakukan oleh 

pejabat pemerintah yang bertanggung jawab. Ini dapat meliputi perubahan tata letak 

(misalkan ketika penemuan tulang belulang yang tidak dapat dipindahkan yang 

memiliki nilai budaya atau arkeologi), konservasi, pelestarian, pemulihan dan 

penyelamatan. 

7. Pelaksanaan keputusan pemerintah mengenai pengelolaan penemuan tersebut harus 

dikomunikasikan secara tertuls kepada pemerintah daerah terkait; dan  

8. Pekerjaan konstruksi dapat dilanjutkan hanya setelah menerima ijin dari pemerintah 

daerah yang bertanggung jawab mengenai pengamanan sumber daya budaya fisik.  
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Lampiran 19 – Kerangka Pengelolaan Hama 

 

A. Pendahuluan 

1. Proyek ini merupakan kelanjutan dari Proyek Peningkatan Operasional dan 

Keamanan Bendungan – 1 (DOISP1) dan akan membiayai lima komponen yang 

diperlukan untuk secara substansial meningkatkan operasional dan keamanan 

bendungan di Indonesia. Proyek ini dibangun berdasarkan pelajaran yang didapat dari 

sejumlah proyek terkait yang menyarankan adanya keterpaduan, pendekatan holistik 

untuk keselamatan dan operasional bendungan dalam konteks DAS untuk 

memastikan kecukupan lingkungan kelembagaan yang mendukung. Proyek ini 

rencananya akan dilaksanakan dari 2017-2022 dan bertujuan untuk: (i) meningkatkan 

keamanan bendungan yang ada di lokasi yang dipilih, dan (ii) memperkuat lembaga-

lembaga untuk efektivitas operasional pengelolaan bendungan. Investasi 

diprioritaskan berdasarkan kriteria objektif untuk melakukan identifikasi dan 

penilaian serta mencakup 23 bendungan besar yang diprioritaskan dan disusun dalam 

DOISP1, bersama dengan investasi prioritas dari 115 bendungan besar lainnya yang 

terdapat dalam portofolio. Sub-proyek akan sebagian besar berada di Jawa (Jawa 

Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur), dan beberapa di NTB, NTT, 

Lampung, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. 

2. Sebagian besar bendungan yang termasuk dalam DOISP2 berfungsi untuk memenuhi 

kebutuhan irigasi kegiatan pertanian masyarakat. Rehabilitasi bendungan-bendungan 

ini dapat meningkatkan intensitas dan produktivitas pertanian yang pada akhirnya 

akan meningkatkan penggunaan pestisida.  

B. Tujuan 

3. Setiap proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia, yang dapat mengakibatkan 

peningkatan penggunaan pestisida, memicu berlakunya kebijakan dan prosedur Bank 

Dunia OP 4.09 sehingga Kerangka Pengelolaan Hama (Pest Management Framework 

/ PMF) harus disusun dan sebagai akibatnya Rencana Pengelolaan Hama Terpadu 

(Integrated Pest Management Plan / IPMP) untuk sub-proyek tertentu juga harus 

disiapkan. Tujuan dari kerangka ini adalah untuk memberikan panduan bagi PIU pada 

saat sebuah sub-proyek kemungkinan besar akan secara signifikan meningkatkan 

produksi pertanian sehingga terdapat peningkatan penggunaan pestisida. Ini dapat 

memastikan bahwa hama dikelola dengan pendekatan yang terpadu dan 

berkelanjutan.  

C. Undang-undang dan Peraturan Terkait dengan Pengelolaan Hama 

4. Kerangka ini mempertimbangkan isu yang berkaitan dengan pengelolaan hama yang 

diatur dalam undang-undang dan peraturan dibawah ini:  

a. UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; 

b. UU No. 23/1992 tentang Kesehatan; 

c. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; 

d. UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumer; 

e. Peraturan Pemerintah No. 7/1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, 
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Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida 

f. Peraturan Pemerintah No. 6/1995 tentang Perlindungan Tanaman  

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

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan; 

h. Peraturan Menteri Pertanian No. 45/Permentan/SR.140/10/2009 tentang Syarat 

dan Tatacara Pendaftaran Pestisida  

i. Pedoman Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Hama Terpadu  

D. Dampak Lingkungan  

5. Penggunaan pestisida yang berlebihan dan tanpa pandang bulu akan menimbulkan 

dampak merugikan bagi lingkungan. Meskipun target utamanya adalah hama yang 

berbahaya, namun serangga lain juga terdampak, sehingga mengganggu 

keseimbangan ekosistem. Contohnya, lebah madu, sangat berperan dalam 

penyerbukan di kerajaan tanaman, sangat sensitive terhadap pestisida dan pada 

beberapa kasus mati dalam jumlah yang banyak. Hilangnya keanekaragaman ini 

kemudian juga menimbukan dampak merugikan terhadap burung dan satwa liar 

lainnya.  

6. Pada umumnya,  dampak pestisida bagi lingkungan dapat dikategorikan sebagai 

berikut: 

a. Polusi Air (dengan potensi dampak signifikan terhadap kehidupan manusia); 

b. Polusi Tanah; 

c. Polusi Lingkungan; 

d. Polusi pada ikan; 

e. Kesehatan hewan; 

f. Perubahan kebiasaan yang terpaksa (forced change of habits). 

Setiap permasalahan ini membutuhkan investigasi lebih lanjut melalui penelitian yang 

tepat. Penelitian ini harus diarahkan pada lokasi-lokasi pertanian intensif, baik dengan 

atau tanpa irigasi, yang merupakan hal vital bagi sumber pangan nasional. 

E. Dampak Kesehatan Manusia  

7. Manusia yang secara langsung terdampak oleh pestisida adalah pekerja pada industri 

pestisida dan pekerja pertanian baik laki-laki maupun perempuan. Berbagai penyakit 

sering terpicu, antara lain:  

a. Sakit kepala  

b. Iritasi kulit, mata, hidung, tenggorokan (semua umum terjadi) 

c. Pusing dan muntah 

d. Pandangan buram 

e. Detak jantung tidak beraturan  

f. Kanker 

g. Kematian. 

F. Rencana Pengelolaan Hama Terpadu  

8. Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) merupakan sebuah pendekatan berkelanjutan 

dalam mengelola hama dengan menggabungkan alat budaya, fisik/mekanik, biologis, 

dan kimia dengan cara menjaga hama dibawah tingkat cedera ekonomi mereka dan 

meminimalkan risiko ekonomi, kesehatan dan lingkungan. Pada dasarnya, PHT 
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bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan pengendalian biologis; langkah-langka 

pengendalian lain terutama bahan kimia memiliki peran pendukung dan bukan peran 

yang mengganggu. 

9. Rencana Pengelolaan Hama Terpadu akan disusun oleh PIU bekerja sama dengan 

instansi pemerintah terkait, dengan dukungan dari Tenaga Ahli Safeguard Regional, 

pada kejadian dimana sib-proyek akan secara signifikan meningkatkan kegiatan 

pertanian. PIU dapat menunjuk konsultan dengan keahlian dibidang pengelolaan 

hama untuk membantu penyiapan rencana tersebut. 

10. Rencana Pengelolaan Hama Terpadu disusun dengan pendekatan yang fleksibel dan 

pragmatic, dengan tingkat detail yang beragam tergantung dari sub-proyek tertentu 

dan sifat dari dampak yang akan diatasi, termasuk mengikuti elemen-elemen dibawah 

ini: 

a. Identifikasi masalah: Pendekatan PHT yang benar mendorong pengelolaan 

"proaktif" daripada "reaktif". Identifikasi yang benar adalah langkah pertama dan 

paling penting dalam mengendalikan masalah. Langkah pertama ini sangat 

penting untuk kesuksesan masa depan, karena diagnosis yang salah menyebabkan 

pengelolaan yang salah. 

b. Pemilihan alternative pengelolana yang tepat: Setelah masalah telah diidentifikasi, 

pertimbangan tentang bagaimana mengendalikannya akan harus disusun. Tujuan 

dalam memilih cara pengendalian adalah dengan menggunakan metode yang 

efektif, praktis, ekonomis, dan ramah lingkungan. 

c. Pertimbangan faktor ekonomi dan lingkungan: Meski ada upaya untuk 

menghindari penggunaan bahan kimia, ada kalanya hanya pestisida yang dapat 

mengendalikan kerusakan. Meski begitu, penggunaan pestisida akan tetap 

dibatasi. Pestisida akan digunakan dalam program PHT hanya ketika manfaat 

(hasil, kualitas, nilai estetika) melebihi biaya pengendalian. Jika tidak waktu dan 

uang akan terbuang. Tidaklah mudah untuk mencari tahu ketika membayar untuk 

menggunakan pestisida. Ada banyak variabel: populasi hama, variasi, dan tahap 

pertumbuhan, cuaca, dan biaya pengendalian. 

d. Sebuah rencana aksi dari langkah-langkah untuk memastikan hama dikelola 

dengan terpadu dan berkelanjutan: Rencana aksi perlu menjabarkan strategi yang 

sesuai baik untuk rencana jangka pendek maupun jangka panjang, tenaga kerja, 

modal awal, perlengkapan, dan keuangan dari petani. Karena itu evaluasi biaya, 

manfaat dan risiko perlu dilakukan terhadap berbagai pilihan pengelolaan. 

Peluang untuk memadukan beberapa strategi pengendalian hama perlu 

dipertimbangkan. 

e. Prakiraan biaya dan rencana pembiayaan untuk Rencana Pengelolaan Hama 

Terpadu; 

f. Mekanisme penanganan keluhan yang mudah diakses; 

g. Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan.  

11. Rencana Pengelolaan Hama Terpadu untuk tiap sub-proyek harus dikaji oleh 

CPMU/CPIU dan mendapatkan persetujuan Bank Dunia sebelum pelaksanaan sub-
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proyek dimulai. 

12. Rencana Pengelolaan Hama Terpadu harus disebarkan kepada publik dalam bahasa 

lokal sehingga dapat diakses oleh masyarakat terdampak serta dipasang pada website 

proyek/Kemen PUPR (www.sda.pu.go.id). 

G. Prosedur Penanganan Keluhan  

13. DOISP2 memiliki sistem penyampaian keluhan yang memungkinkan anggota 

masyarakat untuk menyampaikan isu atau keluhan pada tingkat sub-proyek (desa) 

hingga tingkat nasional. Proyek ini juga telah menentukan nomor kontak untuk 

penyampaian keluhan melalui sambungan telepon dan pesan singkat (SMS). Terdapat 

pula staf PIU/Kantor Regional/CPIU/CPMU yang bertanggung jawab untuk 

meningdaklanjuti keluhan serta memastikan bahwa keluhan tersebut ditangani dengan 

tepat. 

H. Pelaporan dan Pemantauan  

14. Setiap Rencana Pengelolaan Hama Terpadu harus memiliki mekanisme untuk 

memantau keberhasilan atau sebaliknya dari rencana tersebut. Setiap investasi sub-

proyek yang menggunakan pestisida akan membutuhkan rencana pemantauan dan 

evaluasi dan sistem untuk mengukur pencapaian program sebagai bagian dari 

Rencana Pengelolaan Hama Terpadu, meliputi: 

o Efikasi/efektivitas: Karena PHT lebih baik dalam mengendalikan hama, 

penurunan yang terukur dalam penampakan hama harus diobservasi; 

o Biaya: Rencana Pengelolaan Hama Terpadu harus mengevaluasi penurunan biaya 

sejalan dengan waktu sebagai manfaat dari PHT; 

o Keamanan: Kemampuan PHT untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman 

berhubungan dengan penurunan penggunaan pestisida. Hal ini seharusnya 

menimbulkan tren menurun sejalan dengan waktu atau idealnya sejumlah 

penurunan spesifik, dengan hasil akhir penurunan penggunaan bahan kimia 

sangat berbahaya untuk pengendallian hama menjadi sangat jarang. 

15. CPMU/CPIU akan mencantumkan isu ini dalam laporan kemajuan (Laporan 

Kemajun Tiga Bulanan). Misi Pengawasan Bank Dunia akan secara periodic 

memberikan perhatian khusus untuk memastikan bahwa sub-proyek yang 

memberikan dampak pada masyarakat hukum adat mendapatkan manfaatnya dan 

tidak ada dampak merugikan terhadap mereka.  

16. PIU, dengan dukungan dari Tenaga Ahli Safeguar Regional CPIU, akan memantau 

persiapan dan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Hama Terpadu. Proses penyiapan da 

nisi rencana tersebut akan dipastikan sesuai dengan Kerangka Pengelolaan Hama dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan rencana ini akan dipantau 

berdasarkan indicator yang telah ditentukan dan disepakati didalam rencana tersebut. 

Laporan pemantauan pelaksanaan rencana ini akan disampaikan kepada Bank Dunia. 

Ringkasan laporan ini juga akan dicantumkan dalam Laporan Proyek Tiga Bulanan 

(Quarterly Project Report / QPR). 
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I. Pengaturan Kelembagaan  

17. Instansi Pemerintah terkait akan dilibatkan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan 

Hama Terpadu, termasuk antara lain:  

a. Kementerian Pertanian (melalui Ditjen Pengelolaan Tanah dan Air dan/atau 

Ditjen Perlindungan Tanaman) akan berkoordinasi mengenai pengendalian hama 

dan penyakit padi lainnya, dengan membentuk sistem pengendalian terpadu, 

dengan mengatur distribusi dan penyediaan benih dari varietas yang berdaya hasil 

tinggi yang tahan terhadap hama, dengan mengendalikan penggunaan pestisida, 

dengan memantau hasil dari intervensi-intervensi ini, khususnya munculnya galur 

yang resisten dan resurgent; 

b. Kementerian Dalam Negeri akan menginstruksikan kepada seluruh Gubernur dan 

Bupati untuk mengambil langkah-langkah yang ditentukan sebagai tindak lanjut 

dari intervensi tersebut di atas; 

c. Bappenas akan melakukan melakukan sinkronisasi seluruh langkah-langkah 

perencanaan dan desain untuk pengendalian dan penggunaan pestisida; 

d. Kementerian Informasi akan Komunikasi akan menbentuk program untuk 

penyampaian informasi yang jelas dan terfokus kepada para pemangku 

kepentingan; 

e. Deputi Menteri Pertanian akan melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi 

seluruh kegiatan pengelolaan hama.  

 

 

 


