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1 PENDAHULUAN 

1. Dokumen  ini menjabarkan  kebijakan,  prinsip,  prosedur,  pengaturan  kelembagaan,  dan  alur 

kerja untuk pengelolaan lingkungan dan sosial dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT 

SMI)  sebagai panduan untuk menghindari, meminimalkan,  atau melakukan mitigasi dampak 

lingkungan  atau  sosial  yang merugikan dari proyek‐proyek  infrastruktur  yang didukung oleh 

Proyek Pengembangan Hulu Energi Panas Bumi (PPHEPB) 

1.1 Latar Belakang 

2. Selama  dekade  terakhir,  Indonesia  mengalami  pertumbuhan  ekonomi  yang  kuat  dan 

penciptaan  lapangan  kerja.  Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  yang  pesat  telah  dipicu  oleh 

sektor  listrik yang terus berkembang. Meskipun demikian, menjaga terpenuhinya permintaan 

listrik yang tinggi merupakan tantangan utama pembangunan. Dalam upaya untuk mendukung 

elektrifikasi  nasional  dan  rencana  pembangunan  ekonomi,  Pemerintah  Indonesia  telah 

menyusun  Rencana  Usaha  Penyediaan  Tenaga  Listrik  (RUPTL),  2015‐2024.  Pengembangan 

panas bumi merupakan pilar dari Strategi Pertumbuhan Rendah Karbon negara dan prioritas 

utama pembangunan bagi Pemerintah Indonesia1. Hal ini juga salah satu pilihan terbaik untuk 

menyediakan  energi  baseload  untuk memenuhi  permintaan  energi  yang  tumbuh  cepat  dan 

juga untuk diversifikasi bauran energi di Indonesia. Tenaga listrik panas bumi diharapkan dapat 

berkontribusi  terhadap  upaya  pengurangan  emisi  gas  rumah  kaca,  di  mana  Indonesia 

                                                      
1  Kebijakan  nasional  terkait  meliputi:  (i)  Komunikasi  Perubahan  Cuaca  Nasional  Kedua  Indonesia  (2009);  (ii)  Paper  Hijau 

Indonesia  (2009);  (iii) Kebijakan Energi Nasional Pemerintah  Indonesia  (2005);  (iv) Cetak Biru Energi 2005‐2025;  (v) Rencana 

Pembangunan  Jangka Panjang Nasional  Indonesia 2005‐2025, dan Program Pembangunan  Jangka Menengah Nasional untuk 

tahun 2010‐2014 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah, atau RPJM); (vii) Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (2007); 

(viii) Tanggapan Perencanaan Pembangunan  terhadap Perubahan  Iklim  (2008);  (ix) Roadmap Perubahan  Iklim untuk Program 

Pembangunan  Jangka Menengah Nasional 2010‐2014  (2009);  (x) Penilaian Kebutuhan Teknologi  Indonesia mengenai Mitigasi 

Perubahan Iklim (2009). 
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menargetkan penurunan emisi  sebesar 29% pada  tahun 2030 dibandingkan dengan proyeksi 

emisi Bisnis Seperti Biasa yang dimulai pada tahun 20102. 

3. Meskipun  potensi  panas  bumi  tinggi  dan  Pemerintah  Indonesia  serta mitra  pembangunan 

telah  fokus,  hanya  sekitar  5%  dari  total  sumber  daya  asli  Indonesia  ini  yang  telah 

dikembangkan untuk menghasilkan  listrik. Dari potensi sekitar 27 GW, hanya  sekitar 1,3 GW 

kapasitas panas bumi telah dikembangkan. 

4. Pengembangan  panas  bumi  yang  lebih  lambat  dari  yang  diharapkan  salah  satunya  akibat 

rendahnya  tingkat partisipasi  sektor  swasta, yang  secara umum masih melihat adanya  risiko 

sumber daya panas bumi, Hal ini menjadi salah satu penghalang utama untuk pengembangan 

panas  bumi  yang  masih  belum  terselesaikan  di  Indonesia.  Menyadari  hal  ini,  Pemerintah 

Indonesia  memberikan  dukungan  lebih  bagi  pengembangan  panas  bumi  melalui  sejumlah 

kebijakan khusus yang dirancang untuk mengatasi risiko sumber daya dan memobilisasi modal 

swasta. 

5. PT  SMI,  bekerja  sama  dengan  Bank  Dunia,  sedang mempersiapkan  PPHEPB  dengan  tujuan 

untuk memfasilitasi  investasi  kelistrikan berbasis panas bumi melalui pengeboran eksplorasi 

pra‐tender yang disponsori pemerintah, dengan menyediakan bantuan teknis dan peningkatan 

kapasitas  SDM.  Fokus dari proyek  ini  adalah pengembangan  listrik panas bumi di  Indonesia 

Timur,  di mana  rasio  elektrifikasi masih  rendah,  tingkat  kemiskinan  yang  cukup  tinggi  dan 

pembangkit listrik sangat bergantung pada diesel. 

6. PT. SMI akan bertindak sebagai institusi pelaksana dari PPHEPB, dan bertanggung jawab untuk 

mempersiapkan  dokumen  pengelolaan  lingkungan  dan  sosial  serta  melakukan  manajemen 

pengelolaan di seluruh Proyek. 

                                                      
2 Kontribusi Penetapan yang Dimaksud Secara Nasional Indonesia, 2015. 
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1.2 Tujuan Proyek  

7. Tujuan pengembangan Proyek adalah untuk memfasilitasi investasi dalam bidang energi panas 

bumi.  

1.3 Deskripsi Proyek 

8. Proyek  ini memiliki  dua  komponen,  yaitu:    Komponen  1: Mitigasi  Risiko  untuk  pengeboran 

eksplorasi panas bumi; dan Komponen 2: Bantuan Teknis dan Peningkatan Kapasitas SDM3. 

1.3.1 Komponen 1: Mitigasi Resiko untuk Pengeboran Eksplorasi Panas Bumi 

9. Latar  Belakang:    Komponen  1  berfokus  pada  dukungan  untuk  pengeboran  eksplorasi  yang 

disponsori pemerintah (sebagai bagian paling berisiko dari proses pengembangan panas bumi 

seperti yang ditunjukkan di daerah yang diarsir dalam skema di bawah). Pendekatan  ini telah 

digunakan  di  beberapa  negara.  Yang  terbaru  adalah  Turki,  di  mana  lembaga  pemerintah 

mendanai  eksplorasi  dan  pengeboran  di  area  tertentu  dan  tender  dari  area  panas  bumi 

tersebut membuktikan  kelayakan  pengembangan  listrik  oleh  pengembang  swasta.  Hasilnya 

menjanjikan:  Turki  memiliki  sektor  panas  bumi  yang  tingkat  pertumbuhannya  tertinggi  di 

dunia; dan  sebagian besar pertumbuhan  tersebut berasal dari pengembangan area di mana 

lembaga geologi  (MTA) telah melakukan pengeboran eksplorasi, sehingga risiko sumber daya 

dapat diturunkan. Negara‐negara lain yang telah mengambil pendekatan ini dengan hasil yang 

sukses adalah Amerika Serikat, Selandia Baru dan Jepang. 

                                                      
3 Mengacu pada Bagian 1.3.3 yang menggambarkan kapan dan bagaimana Komponen ini diberikan pendanaan di kemudian 

hari. 
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ii. Dalam  kasus  kegiatan  eksplorasi  yang  sukses,  Paket  Data  Panas  Bumi  akan 

dilelang.  Pemenang  tender  akan menerima  Paket  Data  Panas  Bumi.  Sebagai 

imbalannya,  pemenang  tersebut  akan  membayar  biaya  pengeboran  secara 

penuh  ditambah  premi  25%4.  Premi  ini  dirancang  untuk  menutupi  biaya 

eksplorasi yang tidak berhasil dan memastikan kesinambungan program. Untuk 

proyek yang dibiayai oleh CTF, semua dana reflow akan masuk ke rekening Dana 

Bergulir  (Revolving  Fund)  terpisah  (berbeda  dari  rekening  CTF  asli),  untuk 

membiayai eksplorasi pengeboran di masa depan. 

iii. Dalam  kasus  eksplorasi  yang  tidak  berhasil,  atau  dalam  kasus  lelang  tidak 

berhasil  (misalnya,  tidak  ada  pembeli  untuk  Paket  Data  Geothermal),  maka 

Paket  tersebut  akan  ditransfer  ke  EBTKE.  Data  sumber  daya  untuk  lokasi 

tersebut akan disimpan dalam database sumber daya panas bumi yang saat  ini 

sedang  dalam  pengembangan.  Dalam  hal  ini,  tidak  akan  ada  reflow  dana  ke 

rekening Dana Bergulir. 

12. Fokus  Geografis  dan  Lingkup  Kegiatan  Pengeboran:  Pemilihan  lokasi  akan  didasarkan  pada 

pemanfaatan sumber panas bumi untuk menggantikan alternatif biaya bahan bakar fosil yang 

tinggi  di  luar  pusat‐pusat  beban  utama,  di  mana  rasio  elektrifikasi  masih  rendah  dan 

pembangkit  listrik sangat bergantung pada diesel. Pemilihan  lokasi (berdasarkan kajian teknis 

dan kondisi sosial/lingkungan) diharapkan dapat bergulir berdasarkan saran yang dibuat oleh 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) / Badan Geologi (BG) serta diharapkan 

sebanyak empat lokasi akan dikembangkan sebagai bagian dari Proyek ini. Untuk setiap lokasi, 

laporan akan disusun atas dasar  informasi berikut:  (i)  rincian umum,  termasuk  lokasi,  survei 

                                                      
4 Tingkat keberhasilan 80% diterjemahkan ke dalam premi 25% apabila fasilitas ini sepenuhnya kembali dikapitalisasi pada akhir 
siklus pengeboran eksplorasi. Analisis penuh disajikan pada Lampiran 7. 
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sebelumnya  dan  rencana  survei  ke  depan,  peta  lokasi;  (ii)  status  lahan  (misalnya  hutan 

konservasi, hutan  lindung, dll); (iii) konsep  lapangan dan ringkasan estimasi sumber daya; (iv) 

ringkasan survei geologi, geofisika, geokimia; (v) ringkasan penyelidikan sumur landaian suhu; 

(vi)  isu‐isu  sosial  dan  lingkungan;  (vii)  infrastruktur  listrik  di  daerah,  termasuk  proyeksi 

kebutuhan  dan  penyediaan,  jalur  transmisi  dan  distribusi;  dan  (viii)  tipe  kemungkinan 

pembangunan  (misalnya  kilat,  berpasangan).  Kegiatan  eksplorasi  tahap  awal  yang  akan 

dilakukan oleh perusahaan  jasa atas nama Pemerintah  Indonesia (atau berapa banyak sumur 

eksplorasi atau  reinjeksi yang akan dibor  sebelum  lapangan dilelang)  tergantung hasil kajian 

dari  laporan  ini. Laporan kelayakan akan diperbarui dengan hasil dari pengeboran eksplorasi. 

Jika  area  kerja  pasti  dianggap  layak,  laporan  ini  akan menjadi  bagian  dari  dokumen  tender 

untuk wilayah kerja eksploitasi. 

13. Hasil yang diharapkan: Komponen 1 akan menghasilkan  sumur eksplorasi, yang memberikan 

data sebagai input untuk keputusan investasi. Dengan asumsi portofolio beberapa proyek kecil 

di Indonesia Timur, Proyek ini diharapkan dapat menghasilkan 65 MW kapasitas tenaga panas 

bumi baru. Berdasarkan perkiraan ESMAP dengan biaya pengembangan sekitar  US$6 juta per 

MW,  akan muncul  investasi  komersial  sekitar  US$  390  juta.  Konsep  yang  diusulkan  adalah 

fasilitas  dana  bergulir  di  mana  dana  yang  digunakan  untuk  pengeboran  eksplorasi  akan 

mengalir kembali ke fasilitas melalui pembayaran dari pengembang yang sukses dalam tender 

dan  mendapatkan  konfirmasi  pembiayaan  proyek.  Mengingat  sifat  bergulir  dari  fasilitas 

tersebut, diharapkan bahwa dana akan mengalir kembali dalam siklus tiga tahunan selama 15 

tahun dan bahwa penggunaannya dapat memungkinkan 260 MW dan sekitar US$ 1.56 milyar 

kapasitas baru dan investasi.  
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1.3.2 Komponen 2: Bantuan Teknis dan Peningkatan Kapasitas SDM   

14. Komponen ini akan dibiayai oleh Global Environment Facility (GEF). Mengacu pada keterlibatan 

GEF  sebelumnya  dengan  sektor  panas  bumi  Indonesia5,  dukungan  GEF  terutama  akan 

difokuskan  pada  penguatan  kemampuan  untuk  pengembangan  panas  bumi  dengan 

menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi yang dan 

Program tender yang efisien dan efektif. Secara khusus, dukungan untuk program pengeboran 

yang  disponsori  pemerintah  sebagian  besar  akan  disediakan  untuk  melaksanakan  survei 

geologi, geokimia dan geofisika (survei 3G) dan pemetaan topografi untuk calon lokasi.  

15. Dukungan  juga  akan  tersedia  untuk  persiapan  pengeboran,  laporan  penyelesaian  dan 

pengujian  sumur,  serta  penilaian  sumber  daya  (berdasarkan  survei  3G),  dan  untuk  proses 

tender  pemilihan  perusahaan  jasa  eksplorasi.  Diharapkan  bahwa  dukungan  tersebut  akan 

dilakukan  oleh  penyedia  layanan  spesialis  dikoordinasikan  oleh  Konsultan  Manajemen 

Eksplorasi (EMC). Selain  itu, bantuan teknis akan mencakup  jasa konsultan Panas Bumi untuk 

mendukung  peningkatan  kapasitas  SDM  pada  Kementrian  ESDM  Direktorat  Panas  Bumi 

(EBTKE). Diharapkan bahwa EMC akan dibiayai oleh hibah GEF dan konsultan panas bumi akan 

dibiayai oleh hibah dari Pemerintah  Selandia Baru  (GNZ). Hibah dari GNZ dirancang  sebagai 

pendukung  kegiatan  CTF  dan  GEF.  Hibah  dari  GNZ  akan mendukung  Pemerintah  Indonesia 

pada: (i) pembentukan database berbasis GIS yang efektif dengan menyusun dan menganalisis 

data  sumber  daya  yang  ada  dan  baru,  berpotensi  untuk  ditempatkan  di  dalam  BG;  (ii) 

pengembangan metodologi yang kuat untuk penyusunan estimasi sumber daya dan cadangan, 

                                                      
5  Proyek  Pembangunan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Panas  Bumi: melalui  pemberian  dari  Global  Environment  Facility  (GEF) 

sejumlah  US$4  juta,  proyek  yang  dibantu  dengan  komitmen MEMR  sejumlah  US$5  juta  untuk mengembangkan  kebijakan 

harga dan kompensasi memitigasi risiko sumber daya panas bumi, dan memperkuat kemampuan dalam negeri dalam sektor 

tersebut, khususnya untuk mengadakan tender secara kompetitif atas transaksi‐transaksi baru. 
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serta  protokol  penyusunan  laporan  untuk  memenuhi  standar  internasional  yang  dapat 

diterima;  (iii) metodologi  untuk  penyusunan  prioritas  lokasi  potensial  untuk  pengembangan 

panas bumi; dan  (iv) peningkatan kapasitas SDM pada Kementerian ESDM dan PT SMI untuk 

melaksanakan tender dan program eksplorasi. 

16. Selain  itu,  Bantuan  Teknis  juga  akan  menghasilkan  panduan  'praktik  yang  baik'  untuk 

mempersiapkan  Rencana  Masyarakat  Adat  (IPP),  Rencana  Pengambilalihan  Lahan  dan 

Pemukiman  Kembali  (LARAP),  Penilaian  Dampak  Lingkungan  dan  Sosial  (ESIA)  dan  Rencana 

Pengelolaan Lingkungan  (EMP) untuk eksplorasi dan eksploitasi energi panas bumi. Dokumen 

tersebut akan berupa dokumen  kerangka  kerja atau bahan bimbingan  yang  akan mencakup 

IPP,  LARAP,  ESIA  dan  EMP  berdasarkan  peraturan  Indonesia,  Bank  Dunia  serta  donor  lain. 

Tujuannya  adalah  untuk  mengurangi  hambatan  pengembangan  panas  bumi  dengan 

menyediakan standar pendekatan untuk pengelolaan, serta memberikan gambaran hasil yang 

akan diharapkan dari  sisi  teknis dan kualitas kerja yang dibutuhkan. Bidang yang difokuskan 

berupa panduan praktik yang baik untuk pengembangan panas bumi secara tidak  langsung di 

kawasan  konservasi  dan  hutan.  Pemerintah  Indonesia  mengusulkan  peraturan  baru  yang 

memungkinkan pengembangan panas bumi di Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman 

Wisata Alam melalui Izin Pemakaian untuk Daerah Pelayanan Lingkungan Panas Bumi.  

17. Akhirnya,  dana GEF  juga  akan  digunakan  untuk memastikan  koordinasi  yang  lancar  dengan 

pihak kunci  lainnya dalam  lanskap pengembangan panas bumi di  Indonesia serta keberadaan 

fungsi administrasi yang memadai dapat tersedia. 
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1.4 Detail Deskripsi Sub‐Proyek 

1.4.1 Pengembangan Panas Bumi–Gambaran  

18. Pengembangan  panas  bumi  dilakukan  dalam  beberapa  tahap.  Tahapan‐tahapan  tersebut 

digambarkan  dalam  beragam  penyebutan  oleh  industri.  ESMAP6  Bank  Dunia menggunakan 

tahapan sebagai berikut:    

 Tahap 1: Survei Pendahulan 

 Tahap 2: Eksplorasi 

 Tahap 3: Pengeboran Uji 

 Tahap 4: Review Proyek dan Perencanaan 

 Tahap 5: Pengembangan Lapangan 

 Tahap 6: Konstruksi 

 Tahap 7: Rintisan dan Penciptaan  

 Tahap 8: Operasi dan Pemeliharaan 

Dengan beberapa tumpang tindih yang samar untuk detailnya, secara umum tahapan eksplorasi panas 

bumi menurut peraturan Pemerintah Indonesia adalah Tahap 1 hingga Tahap 4, dan tahapan eksploitasi 

adalah Tahap 5 hingga Tahap 8. 

1.4.2 Eksplorasi Panas Bumi 

19. Sub‐Proyek  eksplorasi panas bumi  akan didanai oleh  Komponen  1 dari  PPHEPB.  Sub‐proyek 

akan: 1) memberikan kontribusi untuk  selanjutnya menentukan  sifat dan  skala  sumber daya 

panas bumi dalam prospek panas bumi yang diidentifikasi oleh Pemerintah  Indonesia, dan 2) 

mendukung investasi oleh pengembang untuk mengembangkan proyek dari tahap eksploitasi. 

                                                      
6 ESMAP.  2012.  Buku Panduan Panas Bumi: Perencanaan dan Pembiayaan Pembangkit Listrik. Laporan Teknis. 
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Mengacu pada paragraf 18, eksplorasi panas bumi  yang didanai oleh PPHEPB  akan meliputi 

tahapan atau kegiatan berikut 

 Tahap 1: Survei Pendahuluan 

Pengambilan data, ESIA, perizinan, dan perencanaan eksplorasi 

 Tahap 2: Eksplorasi 

Pengujian permukaan dan bawah permukaan, data seismic, pra– Studi Kelayakan 

 Tahap 3: Uji Pengeboran  

Pembebasan lahan dan perijinan 

Pengeboran sumur, pengujian sumur, simulasi reservoir 

 Tahap 4: Review Proyek dan Perencanaan  

Evaluasi dan pengambilan keputusan 

20. Lokasi  investasi  eksplorasi  saat  ini  belum  diketahui,  dan  akan  diidentifikasi melalui  proses 

seleksi prioritas yang dilakukan oleh EBTKE dan BG  serta akan diinformasikan oleh dokumen 

kerangka kerja perlindungan PPHEPB). Sensitivitas dari lokasi pengembangan panas bumi tidak 

diketahui pada  saat penilaian proyek,  tetapi ada potensi  sumber daya budaya  fisik  (Physical 

Cultural Resource (PCR)), habitat alam, hutan, kawasan yang dilindungi, lanskap luar biasa atau 

unik  dan  fitur  panas  bumi/geologi, masyarakat  adat, masyarakat  rentan, mata  pencaharian 

(bergantung pada  sumber daya pribadi, hutan atau komunal), dan kegiatan ekonomi  sensitif 

seperti  pariwisata  untuk  dipertimbangkan  dalam  area  yang  terkena  pengaruh  (Area  of 

Influence (AOI)). 

21. Area yang terkena pengaruh Proyek akan mencakup dampak langsung dan tidak langsung dari 

infrastruktur  proyek  dan  fasilitas  pendukung.  Ini  termasuk  jalan  akses,  sumber  material 

pasir/batu,  kamp  pekerja,  tempat  pembuangan,  sumber  air  bersih,  lokasi  pembuangan  air 

limbah, daerah pemukiman, dan perkembangan yang  tidak direncanakan seperti pemukiman 
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spontan,  penebangan  dan  pembukaan  lahan  di  sepanjang  jalan  dan  jalur  pipa.  AOI  juga 

termasuk  proyek  yang  terkait,  terlepas  dari  sumber  pendanaan  yang  secara  langsung  atau 

secara  signifikan  terkait  dengan  eksplorasi  panas  bumi. Hal  ini mencakup  eksploitasi  panas 

bumi di masa depan. 

22. Pengujian dan pengeboran sumur akan meliputi kegiatan‐kegiatan sebagai berikut: 

 Infrastruktur  transportasi  baru  dan  sudah  ditingkatkan:  Terkait  keterpencilan  beberapa 

daerah prospek panas bumi, dan sifat  infrastruktur transportasi yang menjauh dari pusat 

kota,  besar  kemungkinan  bahwa  sub‐proyek  akan  mencakup  peningkatan  kapasitas 

pelabuhan, dermaga, jembatan dan jalan. Infrastruktur baru dan jalan akses baru mungkin 

diperlukan, tergantung pada jarak dari area pengeboran dan infrastruktur proyek lainnya 

dari  daerah  yang  dilayani.  Infrastruktur  baru  dan  jalan  cenderung  memerlukan 

pembebasan  lahan  dan  ini  bisa  secara  sukarela  atau  tidak  bergantung  pada  lokasi. 

Penambangan  mungkin  diperlukan  untuk  menyediakan  pasir  dan  agregat  untuk 

konstruksi. 

 Mobilisasi/demobilisasi:  Pemindahan  rig  pengeboran  yang  besar  dan  lalu  rintas  padat 

dapat menyebabkan gangguan akses dan masalah keselamatan bagi pengguna jalan yang 

lain. 

 Penyiapan  tapak  sumur  (well  pad):  Lahan  untuk  pengujian well  pad  hanya  diperlukan 

dalam jangka pendek kecuali sumur diidentifikasi sebagai sumur produksi di masa depan. 

Lokasi biasanya  fleksibel untuk menghindari  reseptor  sensitif dan  lahan biasanya dapat 

dinegosiasikan  secara  sukarela  antara  penjual  dan  pembeli,  atau  pengaturan  sewa. 

Pembukaan  lahan  dan  persiapan well  pad  akan  diperlukan  hingga  4  atau  5  lokasi  per 

kegiatan eksplorasi. Kebutuhan lahan sekitar 1,5 ‐2 hektar per well pad, yang juga meliputi 

area penyimpanan dan kolam pengolahan limbah. 
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 Pengeboran:  Kedalaman  sumur  dapat  bervariasi  tergantung  pada  sumber  daya,  tetapi 

biasanya  cukup  dalam  (1000m  hingga  lebih  dari  2500m).  Setiap  sumur  akan memakan 

waktu  sekitar  45  sampai  50  hari  pengeboran  hingga  selesai.  Pengeboran menimbulkan 

kebisingan,  serta  rig  dan well  pad  akan  diterangi  lampu  untuk  operasi malam  hari. Air 

tawar  diperlukan  untuk memberikan  pendinginan  dan  pelumasan  selama  pengeboran, 

dan membawa potongan batuan ke permukaan. Polimer sintetis  (xanthan gum dan pati 

atau turunan selulosa) dan barium sulfat padat ditambahkan dalam proses ini. 

 Pengelolaan lumpur pengeboran/cairan dan batuan: Lumpur pengeboran (bentonite clay), 

bahan  aditif dan  cairan  akan disimpan di  kolam penyimpanan dekat well pad. Material 

padat akan mengendap di bagian bawah dan cairan akan dialirkan ke sumur reinjeksi atau 

aliran  permukaan.  Dekomisioning  mungkin  akan  melakukan  perubahan  fungsi  kolam 

untuk masyarakat atau penggunaan pribadi, atau lokasi akan dikembalikan ke kondisi pra‐

konstruksi. Pipa akan diperlukan untuk mengalirkan  fluida ke sumur reinjeksi. Batu akan 

digunakan  sebagai material pengisi di  lokasi yang  terdekat yang memungkinkan, kecuali 

apabila material  dianggap  berbahaya  dan mengandung  kontaminan,  dalam  hal  seperti 

batuan akan dibuang ke tempat pembuangan khusus. Tempat pembuangan khusus yang 

ditunjuk  mungkin  diperlukan  sebagai  bagian  dari  infrastruktur  proyek,  karena  tidak 

mungkin akan ada tempat pembuangan sampah khusus yang dapat beroperasi di wilayah 

setempat. 

 Pengujian sumur dan pengelolaan fluida panas bumi (brine): Sejumlah besar Fluida panas 

bumi akan diambil  selama pengujian.  Fluida  ini biasanya mengandung  logam berat dan 

dapat mengandung konsentrasi tinggi boron, arsen dan fluorida. Kolam fluida panas bumi 

akan menyimpan air garam sampai diinjeksikan kembali atau diolah dan dibuang ke aliran 

permukaan.  Kolam  akan  terletak  di  atau  dekat  well  pad.  Dekomisioning  mungkin 
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melibatkan perubahan kolam untuk masyarakat atau penggunaan pribadi, atau kembali ke 

lokasi dengan kondisi pra‐pembangunan. Pipa akan diperlukan untuk mengangkut cairan 

ke  sumur  reinjeksi.  Bulu  uap  akan  dipancarkan  selama  pengujian,  dan  ini  dapat 

menimbulkan kebisingan dan membuat pembuangan aerosol atau debit  tetesan ke area 

sekitar. Gas  (karbon dioksida dan hidrogen  sulfida) akan dipancarkan  selama pengujian, 

yang dapat menghasilkan hujan 'asam' lokal pada konsentrasi tinggi 

 Fasilitas pendukung: Terkait keterpencilan beberapa daerah prospek, kemungkinan  sub‐

proyek  akan memerlukan  kamp  pekerja  dan  fasilitas  pemeliharaan  di  lokasi.  Ini  akan 

membutuhkan pengelolaan limbah, pengolahan air limbah dan pembuangan, pasokan air 

bersih, kesehatan dan keselamatan pekerja dan masyarakat, dan penyediaan layanan. 

1.4.3 Proyek‐Proyek Terkait–Eksploitasi Panas Bumi  

23. Pada saat penilaian proyek, kegiatan pada Tahap Eksploitasi Panas Bumi  tidak akan didanai oleh 

PPHEPB. Dalam banyak kasus, kegiatan eksploitasi panas bumi dianggap sebagai proyek terkait dan 

berada di dalam  area  yang  terkena pengaruh  (AOI) dari  kegiatan proyek eksplorasi panas bumi 

yang didanai oleh PPHEPB dan oleh karena nya menjadi relevan pada kebijakan perlindungan WB 

untuk dilakukan penilaian awal dari potensi resiko terhadap lingkungan dan sosial, sebagai bagian 

dari  Komponen  1  yaitu  persiapan  dan  pelaksanaan  sub‐proyek.  Namun  demikian,  dikarenakan 

proyek utama akan  terfokuskan pada  tahap eksplorasi, maka proses penilaian awal dan evaluasi 

dari  potensi  dampak  penting  dari  pengembangan  dan  pengoperasian  operasi  pada  tahap 

eksploitasi sebaiknya di kaji dengan tujuan utama untuk menginformasikan pengambil keputusan 

mengenai  “kemampuan pengembangan/  (developability)” dari  lokasi apakah dimungkinkan atau 

tidak  untuk  di  ekslporasi  lebih  lanjut.  Hasil  dari  penilaian  awal  dari  tahap  eksploitasi  akan 

dilaporkan dalam laporan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA) yang terpisah. Selain itu, 

beberapa praktik  yang baik mungkin  selama  tahap eksploitasi  seperti pemantauan H2S, mitigasi 
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dampak  yang mungkin untuk pariwisata  (dari panas bumi  atas  abstraksi) dan dampak  terhadap 

masyarakat  sekitar  (air  tanah,  emisi  udara,  kualitas  udara  ambien)  dan  praktek  terbaik  dalam 

kesiapsiagaan darurat untuk peristiwa di luar kontrol dan insiden H2S dan pemeliharaan preventif 

atas korosi pipa cairan panas bumi dll akan disarankan dalam rekomendasi ESIA. 

 

24. Tahap Eksploitasi Panas Bumi6 dan kegiatan serta dampak perlindungan yang relevan adalah:  

 Tahap 4: Perencanaan dan Review Proyek 

 Studi kelayakan, ESIA dan izin, rencana pengeboran 

 Tahap 5: Pengembangan Lapangan 

 Pengambilalihan lahan dan izin 

 Pengeboran  sumur  (produksi,  reinjeksi,  air  pendingin),  pengujian  sumur,  simulasi 

reservoir 

 Tahap 6: Konstruksi 

 Pipa saluran, pembangkit tenaga listrik, gardu dan transmisi 

 Tahap 7: Rintisan dan Penciptaan  

 Tahap 8: Operasi dan Pemeliharaan 

 Mengelola operasi sumur dan reinjeksi fluida panas bumi  

 Mengelola sumber daya panas bumi, pemantauan dan simulasi reservoir  

 Pembangkit listrik 

 Mengelola emisi, kebisingan dan limbah 

 Dekomisioning sumur 

 Melakukan pengeboran sumur, pengujian sumur, simulasi reservoir  

25. Kegiatan Eksploitasi  juga akan mencakup semua yang disebutkan dalam ayat 19 untuk tahap 

eksplorasi.  Skala  pembangunan  lapangan/pengeboran  sumur  akan  lebih  besar  dari  tahap 
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eksplorasi, dengan 10 ‐ 20 lokasi well pad yang diperlukan untuk produksi dan reinjeksi sumur‐

sumur (tergantung pada ukuran dan  lokasi dari sumber daya) dan pipa yang menghubungkan 

sumur  (‐sumur) dan pembangkit  listrik. Pembebasan  lahan permanen akan diperlukan untuk 

bantalan,  jalan,  jaringan pipa, kolam, distribusi  infrastruktur dll. Selain  itu, eksploitasi  terkait 

dengan PPHEPB akan melibatkan kegiatan‐kegiatan berikut: 

 Pembangunan  pembangkit  listrik  panas  bumi7,  pelataran  langsir,  gardu  dan  distribusi 

infrastruktur:  pembebasan  lahan  (baik  secara  sukarela  maupun  tidak),  bahaya  terkait 

konstruksi,  limbah,  kebisingan  dan  tenaga  kerja.  Penggunaan  lahan  sementara  seperti 

kamp pekerja dan bengkel.  

 Emisi ke udara dari menara pendingin: konsentrasi kontaminan  seperti merkuri, karbon 

dioksida,  metana  dan  hidrogen  sulfida,  tergantung  pada  geohidrologi  dari  lokasi. 

Pelepasan lebih hangat daripada suhu udara ambien 

 Emisi kebisingan: dari operasi pembangkit panas bumi, terutama kipas menara pendingin, 

ejektor uap dan ‘deruman’ turbin. 

 Limbah  padat  dan  berbahaya:  limbah  domestik,  limbah  berbahaya  dari 

bengkel/pemeliharaan  dan  endapan  mineral  lumpur  dari  menara  pendingin,  sikat, 

pemisah uap dll. 

                                                      
7 Tiga jenis pembangkit listrik yang beroperasi hari ini: 

•   Pembangkit listrik uap kering, yang secara langsung menggunakan uap panas bumi untuk memutar turbin; 
•   Pembangkit uap kilat, yang menarik air panas bertekanan dalam dan tinggi ke tangki yang bertekanan lebih rendah 

dan menggunakan uap kilat yang dihasilkan untuk menggerakkan turbin; dan 

 Pembangkit siklus biner, yang melewatkan air panas bumi cukup panas dengan cairan sekunder dengan titik didih 
yang  jauh  lebih  rendah  daripada  air.  Hal  ini menyebabkan  cairan  sekunder  pada  kilat  ke  uap,  yang  kemudian 
menggerakkan turbin. 
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 Pembuangan  air  limbah:  reinjeksi  pada  akuifer  cairan  panas  bumi  yang  mendalam. 

Perawatan dan pembuangan air pendingin dan air  limbah  lainnya untuk  reinjeksi sumur 

atau air permukaan 

 Operasi sumur: produksi sumur berkurang dari waktu ke waktu dan sumur pada akhirnya 

ditinggalkan dan ‘sumur yang dibuat’ akan dimulai. Kegiatan akan mirip dengan kegiatan 

yang diuraikan dalam Ayat 22. 

 Pasokan  energi  terbarukan  untuk  jaringan  listrik  setempat:  Pembangunan  dan 

pengoperasian distribusi  infrastruktur. Pengurangan perbandingan emisi gas rumah kaca 

dibandingkan  dengan  generasi  diesel.  Pengiriman  listrik  untuk  pelanggan  baru  dan 

pengiriman listrik dengan karbon rendah ke dalam jaringan yang ada. 

1.4.4 Penasihat Teknis 

1.4.4.1 Pedoman Praktik yang Baik 

26. Pedoman  ini akan menginformasikan kegiatan pengembangan panas bumi di masa yang akan 

datang dan  karena  itu dampaknya akan berlangsung  terus pada  industri panas bumi. Untuk 

alasan  ini, pendekatan, output dan peningkatan kapasitas yang disediakan melalui penasihat 

teknis  akan  sesuai dengan  sistem dalam negeri,  kebijakan perlindungan Bank dan  ESMF  ini. 

Konsultasi  dan  pengungkapan  pemangku  kepentingan  akan  menjadi  bagian  penting  dari 

pendekatan tersebut. 

1.4.4.2 Tim Pengelolaan Eksplorasi (TPE) 

27. Kerangka  Acuan  (TOR)  untuk  Tim  Pengelolaan  Eksplorasi  (TPE)  akan mencakup  persyaratan 

untuk keterlibatan tim perlindungan ESS&BCM, konsultan perlindungan dan tim lainnya untuk 

mengintegrasikan  perlindungan  ke  dalam  program  kerja,  pengambilan  keputusan  untuk 

pemilihan  proyek,  desain  teknis,  dokumen  penawaran,  pengawasan  kontraktor  dan  laporan 

akhir  tentang  kelayakan  setiap  subproyek  untuk  di  eksploitasi.  Persyaratan  akan  termasuk 
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memastikan sumber daya (orang dan organisasi) memuaskan, termasuk praktisi perlindungan 

yang kompeten dan berpengalaman dan juga insinyur.  

28. Untuk selanjutnya, dalam Kerangka Acuan juga akan meliputi persyaratan untuk mematuhi OP 

4.37 dari Keamanan Bendungan dalam desain dan komponen pengawasan  lingkup pekerjaan. 

Persyaratan secara spefisik dari kebijakan dan prosedur bank terkait adalah sebagai berikut: 

a. Semua kolam harus dirancang dan konstruksi di awasi oleh professional yang 

berpengalaman dan kompeten 

b. Langkah‐langkah keselamatan harus dirancang oleh insinyur yang berkualitas. Sifat dan 

jenis upaya pengamanan harus sesuai dengan resiko 

c. Langkah‐langkah keselamatan yang tepat akan disepakati antara Bank dan PT SMI 

sebelum rancangan desain diselesaikan. 

d. ESIA akan mengkonfirmasi bahwa tidak akan ada risiko atau risiko yang diabaikan dari 

dampak buruk yang signifikan karena potensi kegagalan struktur kepada masyarakat 

lokal dan aset dan langkah‐langkah mitigasi akan dimasukkan dalam dokumen ESMP. 

29. TPE harus memastikan bahwa dokumen lelang dan kontrak yang dimiliki oleh Kontraktor akan 

sesuai dengan persyaratan OP 4.37 dari Keamanan Bendungan. Kontraktor harus mendesain, 

membangun,  mengoperasikan  dan  menyelesaikan,  dan  kolam  penyimpanan  yang  sesuai 

dengan  kebijakan  dan  petunjuk  desain  TPE  tersebut.  TPE  harus memiliki  professional  yang 

kompeten dan berpengalaman untuk melakukan penilaian  resiko, desain dan konstruksi dan 

pemantauan keselamatan selama operasi.  
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2 KERANGKA KERJA PERLINDUNGAN PPHEPB 

30. Tujuan  dari  Kerangka  Pengelolaan  Lingkungan  dan  Sosial  (ESMF)  adalah  untuk memberikan 

referensi dan pedoman bagi staf manajemen proyek, konsultan, dan pihak terkait lainnya yang 

berpartisipasi dalam PPHEPB mengenai seperangkat prinsip, aturan, prosedur dan pengaturan 

kelembagaan untuk menyaring, menilai, mengelola dan memantau  langkah‐langkah mitigasi 

dampak lingkungan dan sosial terhadap investasi, lokasi dan dimensi yang tepat, termasuk juga 

daerah  pengaruh,  yang  tidak  diketahui  pada  Tahap  Penilaian.  ESMF merupakan    instrumen 

perlindungan yang disusun untuk melakukan penilaian sesuai dengan kebijakan perlindungan 

Bank Dunia OP4.01 tentang Penilaian Lingkungan 

31. Tujuan dari penerbitan PPHEPB ESMF  ini adalah untuk memastikan bahwa semua pemangku 

kepentingan yang terlibat dalam proyek memenuhi persyaratan, prosedur dan peraturan yang 

berkaitan dengan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia dan 

ketentuan  tambahan  yang  berlaku  sesuai  dengan  Kebijakan  Perlindungan  Bank  Dunia  yang 

relevan. 

32. Kerangka  Kebijakan  Pemukiman  Kembali  (RPF)  termuat  dalam  Pasal  6  dan  instrumen 

perlindungan  disusun  berdasarkan  kebijakan  perlindungan  Bank  Dunia  OP4.12  mengenai 

Pemukiman  Kembali  secara  paksa  untuk  memastikan  kepatuhan  terhadap  kebijakan  dan 

hukum  Pemerintah  Indonesia  berkaitan  dengan  pengambilalihan  lahan  dan  pemukiman 

kembali secara paksa. 

33. Kerangka  Perencanaan  Masyarakat  Adat  (IPPF)  termuat  dalam  Pasal  7  dan  merupakan 

instrumen perlindungan yang disusun sesuai dengan kebijakan perlindungan Bank Dunia 4.10 

tentang  Masyarakat  Adat  untuk  mematuhi  kebijakan  dan  hukum  Pemerintah  Indonesia 

berkaitan  dengan  pengelolaan  dampak  dan  manfaat  proyek  untuk  Masyarakat  Adat 

(kadangkala‐ disebut sebagai etnis minoritas). 
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3 KEBIJAKAN, PERATURAN DAN HUKUM PERLINDUNGAN  

34. Di bawah  ini  adalah  ringkasan dari peraturan, hukum dan  kebijakan  yang berkaitan dengan 

perlindungan lingkungan dan sosial yang relevan untuk ESMF. Ringkasan hukum, kebijakan dan 

peraturan yang berkaitan dengan pengambilalihan lahan dan pemukiman kembali secara paksa 

disediakan dalam RPF  (Bagian 6) dan hal‐hal yang berkaitan dengan Masyarakat Adat diatur 

dalam IPPF (Bagian 7.2). 

3.1 Peraturan dan Perundang‐undangan Indonesia terkait Analisis Dampak Lingkungan 

35. Dalam hal pengelolaan  lingkungan hidup dan  sosial,  sub‐proyek eksplorasi panas bumi  yang 

didanai  oleh  PPHEPB  harus  mengacu  pada  UU  Nomor  32/2009  tentang  Pengelolaan  dan 

Perlindungan  Lingkungan  Hidup,  dan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  27/2012  tentang  Izin 

Lingkungan,  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  16/2012  tentang  Pedoman 

Penyusunan Dokumen  lingkungan  (AMDAL dan UKL  / UPL), Undang‐Undang Nomor 26/2007 

tentang  Penataan  Ruang,  dan  Peraturan  Kementerian  Lingkungan  Hidup  Nomor  5/2012 

tentang  Jenis  Kegiatan  yang membutuhkan  AMDAL,  UU  No.  21  tahun  2014  tentang  Panas 

Bumi. Dari proses penapisan awal dari tipe kegiatan yang membutuhkan AMDAL (PerMen LH 

No.5/2012), diketahui bahwa kegiatan eksplorasi panas bumi tidak mewajibkan AMDAL, hanya 

mewajibkan UKL‐UPL.  

36. Undang‐Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan 

Hidup  (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2009 Nomor  140,  Tambahan  Lembaran 

Negara Nomor  5059)  dengan  prinsip  utama  untuk menjamin  kelangsungan  semua makhluk 

hidup dan konservasi ekosistem, menjaga pelestarian fungsi  lingkungan hidup, dan mencapai 

keselarasan lingkungan, harmoni dan keseimbangan. Berkenaan dengan kegiatan panas bumi, 

hukum mengatur  instrumen  untuk mencegah  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan, 

seperti UKL/UPL dan/atau AMDAL. 
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37. Undang‐Undang Nomor 21 Tahun 2014  tentang Panas Bumi  telah mengubah kegiatan panas 

bumi dari pertambangan ke penggunaan  tidak  langsung, yang memungkinkan kegiatan yang 

akan  berlokasi  di  kawasan  hutan  lindung,  dan  ketika  ada  kasus,  undang‐undang  tentang 

perlindungan  lingkungan hidup mengatur bahwa kegiatan harus menyiapkan UKL‐UPL untuk 

tahap eksplorasi dan menyiapkan AMDAL penuh untuk kegiatan tahap eksploitasi.  

38. Undang‐Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  berdasarkan  keberlanjutan 

ekosistem  hutan  dan  fungsinya  untuk  kedua  tujuan  ekonomi  dan  ekologi.  Kegiatan 

pembangunan  selain  kehutanan diperbolehkan  secara  selektif untuk menghindari  kerusakan 

yang  signifikan  yang  dapat mengurangi  fungsi  hutan.  Kegiatan  pembangunan  strategis  yang 

dapat  dihindari  dapat  diizinkan  dengan  pendekatan  yang  hati‐hati,  seperti  untuk 

pertambangan, listrik, komunikasi, dan instalasi air. Hal ini berlaku juga untuk pengembangan 

panas bumi yang dapat diimplementasikan di kawasan hutan, bahkan di hutan lindung. 

39. Undang‐Undang Nomor 5 Tahun 1990  tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1990 Nomor  49,  Tambahan  Lembaran Negara 

Nomor  3419)  yang mengatur  ekosistem  dan  habitat  untuk mendukung mata  pencaharian, 

serta keanekaragaman hayati untuk dipelajari, dilestarikan, dan dimanfaatkan  secara  lestari. 

Pemegang izin panas bumi harus melaksanakan peraturan tersebut, khususnya di mana lokasi 

berada  di  dalam  dan  berdekatan  dengan  kawasan  lindung  dan  konservasi.  Pengembangan 

panas bumi di kawasan hutan, serta di kawasan hutan  lindung dan konservasi diperbolehkan 

dan dianggap  sebagai pemanfaatan  jasa  lingkungan. Hal  ini harus dilakukan  secara hati‐hati 

dengan  pelaksanaan  prinsip‐prinsip  kelestarian  hutan  dan  keanekaragaman  hayati.  Kegiatan 

tersebut harus mendapatkan izin relevan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

40. Undang‐Undang Nomor 26 Tahun 2007  tentang Rencana Tata Ruang mengatur perencanaan 

pemanfaatan tanah, laut, dan udara, termasuk apa yang ada di dalam bumi, sebagai salah satu 
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kedaulatan  untuk manusia dan  satwa  liar dan mata pencaharian mereka.  Prinsip dasar dari 

rencana  tata  ruang  adalah  pemanfaatan  berkelanjutan  sumber  daya  untuk  kesejahteraan 

rakyat.  Panas  bumi  dalam  hukum  ini  dianggap  sebagai  kegiatan  strategis  nasional  bersama 

dengan minyak,  gas, mineral,  dan  air  tanah.  Peraturan  daerah  tentang  rencana  tata  ruang 

harus mengacu  pada  undang‐undang  ini,  terutama  pada  sumber  daya  panas  bumi  di mana 

mereka memiliki potensi; maka perkembangannya tidak akan terhalang karenanya. 

41. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2012  tentang  Izin  Lingkungan  (Lembaran  Negara 

Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor  48,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  5285) 

mengamanatkan bahwa pembangunan pembangkit  listrik panas bumi dianggap sebagai salah 

satu kegiatan strategis nasional yang harus memperoleh  izin  lingkungan, dan kegiatan terkait 

yang wajib memiliki UKL/UPL dan/atau AMDAL. Eksplorasi panas bumi adalah UKL/UPL yang 

diwajibkan jika terletak di dalam atau di luar area konservasi. Kegiatan eksploitasi mewajibkan 

AMDAL jika terletak di dalam atau di luar area konservasi. 

42. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2010  tentang  Pemanfaatan  Kawasan  Hutan,  telah 

memungkinkan pengembangan  energi panas bumi di dalam  kawasan hutan  lindung  sebagai 

kegiatan strategis nasional. Pembangunan tersebut harus mendapatkan  izin dari Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan membayar  retribusi yang memadai  sebagai kontribusi 

pendapatan  negara.  Pemrakarsa  proyek  diwajibkan menyerahkan  proposal  ke  Kementerian 

bersama dengan dokumen pendukung yang digariskan dalam peraturan. 

43. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

juga mengatur pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan untuk memberikan manfaat bagi 

kesejahteraan rakyat  Indonesia dan mengakui panas bumi sebagai kegiatan strategis nasional 

bersama dengan minyak, gas, mineral, dan air  tanah. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

memberikan panduan untuk menyiapkan rencana  jangka panjang, rencana  jangka menengah, 
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rencana penggunaan  lahan, keseimbangan antara daerah,  lokasi  investasi, kawasan  strategis 

nasional, dan rencana tata ruang provinsi dan kabupaten. 

44. Peraturan  Pemerintah Nomor  28  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan Wilayah  Cadangan Alam 

dan Konservasi Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5217) memungkinkan untuk kegiatan pengembangan panas bumi di 

kawasan  konservasi  selama  kegiatan  tersebut  tidak  diklasifikasikan  sebagai  proses 

penambangan  (Pasal  35,  ayat  1c).  Kegiatan  panas  bumi  diatur  sebagai  jenis  layanan 

pemanfaatan ekosistem hutan. 

45. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  5  Tahun  2012  tentang  Kegiatan  yang  Wajib 

AMDAL mengkategorikan  kegiatan  pembangunan menjadi  beberapa  kelompok  berdasarkan 

potensi  dampak  lingkungan  dan  besar  pengaruhnya  terhadap  manusia  dan  lingkungan. 

Peraturan  tersebut  menyatakan  bahwa  setiap  kegiatan  pembangunan  di  kawasan  yang 

terdekat atau di dalam kawasan alam yang dilindungi diwajibkan memiliki  'AMDAL'; namun, 

kegiatan eksplorasi panas bumi dikecualikan sehingga UKL/UPL sudah cukup. 

46. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  13  Tahun  2010  tentang  UKL/UPL  dan  SPPL 

mengatur bahwa proyek atau kegiatan pembangunan yang tidak wajib memiliki 'AMDAL' maka 

wajib  memiliki  UKL/UPL  dimana  dampak  lingkungannya  kurang  signifikan.  Proyek‐proyek 

ditetapkan  sebagai wajib UKL/UPL  oleh  gubernur  dan/atau  bupati  berdasarkan  penyaringan 

sebelumnya. Peraturan  tersebut  juga mengatur pedoman dan  format penyusunan UKL/UPL, 

dan  memberikan  mandat  bahwa  prosesnya  diselesaikan  oleh  lembaga  lingkungan  hidup 

setempat  dalam  waktu  14  hari  kerja.  Setelah  pemrakarsa  proyek  mengajukan  proposal 

UKL/UPL kepada otoritas  lingkungan setempat,  lembaga tersebut mengeluarkan rekomendasi 

untuk UKL/UPL setidak‐tidaknya 7 hari setelah pengajuan proposal final yang akan digunakan 
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oleh  pemrakarsa  sebagai  dasar  untuk memperoleh  izin  lingkungan  dan  untuk menerapkan 

pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan. 

47. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  16  Tahun  2012  tentang  Pedoman  tentang 

Penyusunan  Dokumen  Lingkungan  Hidup  menetapkan  bagaimana  menyiapkan  dokumen 

lingkungan,  termasuk  AMDAL,  UKL/UPL  dan  SPPL,  di mana  dua  yang  pertama merupakan 

persyaratan  utama  untuk  mendapatkan  izin  lingkungan.  Peraturan  tersebut  memberikan 

penjelasan  secara  rinci  tentang  dokumen  lingkungan  yang  harus  disiapkan  oleh  para 

pemrakarsa proyek,  termasuk untuk proyek‐proyek eksplorasi panas bumi yang  tunduk pada 

persyaratan UKL/UPL. 

48. Peraturan Menteri  Lingkungan Hidup Nomor  17  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Keterlibatan 

Publik pada Penilaian  Lingkungan dan Proses Perizinan Lingkungan. Peraturan didasarkan pada 

prinsip‐prinsip sebagai berikut: a) penyediaan informasi secara penuh dan transparan; 2) posisi 

yang setara dari semua pemangku kepentingan; 3) keputusan secara adil dan bijaksana; dan, 4) 

koordinasi,  komunikasi  dan  kerjasama  antara  para  pihak  yang  terlibat.  Hal  ini  mengatur 

keterlibatan masyarakat dalam pembentukan AMDAL dan penerbitan  izin  lingkungan melalui 

pengumuman, penyediaan  input, masukan dan konsultasi publik, serta dalam tinjauan komisi 

AMDAL.  Masyarakat  mendefinisikan  sebagai:  1)  pihak  terdampak  proyek;  2)  pengawas 

lingkungan;  dan,  3)  proses  AMDAL  dan  pihak  yang  tekena  dampak  putusan.  Peraturan  ini 

mengatur prinsip‐prinsip FPIC dan persyaratan untuk pengungkapan. 

49. Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Peraturan  Kehutanan  Nomor 

P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016  tentang  Pemanfaatan  Jasa  Lingkungan  Panas  Bumi  di 

Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Peraturan tersebut merupakan 

dasar  untuk  memungkinkan  pengembangan  panas  bumi  di  bagian  tertentu  dari  kawasan 
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konservasi, termasuk pembangunan infrastruktur, eksplorasi dan/atau pengeboran eksploitasi, 

dan konstruksi pembangkit listrik 

50. Ketika  eksplorasi  panas  bumi  berdampak  pada  benda  cagar  budaya, maka UU No.  5/1992, 

"Mengenai Benda Cagar Budaya" akan diterapkan. Hal ini mendefinisikan benda cagar budaya 

sebagai "nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan budaya", sebagai "suatu obyek atau 

sekelompok obyek buatan manusia "; bergerak atau  tidak bergerak; berusia setidak‐tidaknya 

lima puluh tahun atau benda alami dengan nilai sejarah tinggi8.   

51. Undang‐Undang  Nomor  11  Tahun  2010  (Undang‐Undang  Cagar  Budaya  Nomor  11/2010) 

tentang Warisan  Nasional,  terutama mengatur  pedoman  observasi  dan  pengumpulan  data 

pada warisan budaya yang mungkin akan terpengaruh oleh kegiatan proyek 

3.2 Kebijakan Perlindungan Bank Dunia 

52. Berdasarkan tinjauan atas proyek‐proyek serupa dan penyaringan awal untuk  lingkungan dan 

sosial,  diantisipasi  bahwa  Kebijakan  Perlindungan  Bank Dunia  adalah  relevan  dan/atau  bisa 

dipicu oleh sub‐proyek PPHEPB9: 

Kebijakan Perlindungan yang Dipicu oleh Proyek  Ya  Tidak 

Penilaian Lingkungan OP/BP 4.01  X   

Habitat Alam OP/BP 4.04  X   

Hutan OP/BP 4.36  X   

Pengelolaan Seranggga OP 4.09    X 

                                                      
8   UNESCO. Kompilasi Peraturan Perundang‐Undangan Republik  Indonesia  tentang hal‐hal mengenai Cagar Budaya", hal. 3f. 
Diambil 6 Mei 2012. 
9 OP4.10 tentang Kebijakan  ‘Masyarakat Adat’ dinilai dalam Bagian 7.2.   OP 4.12 Kebijakan Pemukiman Kembali Secara Paksa 

dinilai di Bagian 6.2. 
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Sumber Daya Budaya Fisik OP/BP 4.11  X   

Masyarakat Adat OP/BP 4.10  X   

Pemukiman Baru Secara  Tidak Sukarela OP/BP 4.12  X   

Keamanan Bendungan OP/BP 4.37  X   

Proyek‐proyek atas Jalan Air Internasional OP/BP 7.50    X 

Proyek‐proyek di Area Sengketa OP/BP 7.60    X 

 

53. OP  4.01  tentang  Penilaian  Lingkungan.  Di  bawah  Komponen  proyek  1,  proyek  ini  akan 

membiayai eksplorasi  sumber daya panas bumi di beberapa  lokasi; namun, beberapa  lokasi 

tidak  diketahui  pada  saat  penilaian  proyek.  Sub‐proyek  akan  jatuh  ke  dalam  baik  Klasifikasi 

Kategori B atau Kategori A. Sub‐proyek Kategori B adalah di mana dampaknya bersifat  lokal, 

dapat  dibatalkan  dan  siap  dikelola  dengan  langkah‐langkah  mitigasi  standar  dan  sudah 

terbukti.  Sub‐proyek  Kategori A  adalah  sub  proyek  dengan  potensi  dampak  lingkungan  dan 

sosial yang merugikan secara signifikan, sensitif, kompleks,  tidak dapat dibatalkan dan belum 

pernah  terjadi  sebelumnya  yang  dapat mempengaruhi  kawasan  yang  lebih  luas  dari  lokasi 

fasilitas  yang  merupakan  bagian  dari  pekerjaan  fisik.  Semua  sub‐proyek  mungkin  akan 

memerlukan  Analisis  Dampak  Lingkungan  dan  Sosial  (ESIA)  secara  penuh  dan  Rencana 

Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (RPLS) untuk mengelola dan mengurangi dampak tersebut 

sesuai  dengan  OP  4.01.  Penailaian  potensi  dampak  seharusnya  juga  mempertimbangkan 

kehidupan sosial masyarakat di sekitar lokasi lapangan panas bumi.  

54. OP  4.04  tentang  Habitat  Alam  menjabarkan  kebijakan  Bank  Dunia  tentang  konservasi 

keanekaragaman  hayati  dengan  mempertimbangkan  layanan‐layanan  ekosistem  dan 

pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  yang  digunakan  oleh  pihak  terdampak  proyek  (PAP). 
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Proyek  harus menilai  dampak  potensial  terhadap  keanekaragaman  hayati.  Kebijakan  secara 

ketat membatasi keadaan di mana kerusakan pada habitat alami dapat terjadi, dan melarang 

proyek‐proyek yang mungkin mengakibatkan kerugian yang signifikan terhadap habitat alami. 

Jika  lokasi prospek panas bumi  terletak di daerah  yang ditunjuk  sebagai hutan  lindung  (HL) 

atau  'kawasan hutan  lindung, untuk tetap berada di hutan untuk kawasan perlindungan atau 

kawasan DAS', atau yang serupa, kebijakan ini akan berlaku. Dampak akan dinilai dalam proses 

ESIA. 

55. OP 4.11 tentang Sumber Daya Budaya Fisik (PCR) menetapkan persyaratan Bank Dunia untuk 

menghindari  atau mengurangi  dampak  negatif  yang  dihasilkan  dari  pengembangan  proyek 

pada  sumber  daya  budaya.  Sangat  mungkin  bahwa  PCR  akan  ditemukan  di  dekat  proyek 

eksplorasi panas bumi. Dalam beberapa kasus di Indonesia, masyarakat setempat menganggap 

manifestasi dari energi panas bumi sebagai hal yang sakral. ESMF mencakup persyaratan untuk 

mempersiapkan Rencana Pengelolaan PCR (PCRMP), yang akan dikembangkan sebagai bagian 

dari  proses  ESIA  dan  RPLS,  serta  persyaratan  untuk  prosedur  penemuan  kesempatan  yang 

harus dilampirkan pada  setiap ESMP. 

56. OP  4.36  tentang  Hutan.  Kebijakan  ini  mengakui  perlunya  mengurangi  deforestasi  dan 

mempromosikan konservasi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Daerah prospek panas 

bumi bisa berada dalam  kawasan hutan  seperti  yang didefinisikan oleh  status perlindungan 

berdasarkan pada peraturan Pemerintah Indonesia serta definisi hutan berdasarkan Kebijakan. 

Dampak pada  kesehatan dan  fungsi hutan, dan dampak pada pihak  yang  terpengaruh  yang 

mengandalkan sumber daya hutan, akan dinilai sebagai bagian dari ESIA dan proses Rencana 

Aksi Pemukiman Kembali serta langkah‐langkah mitigasi yang akan dimasukkan ke dalam RPLS 

dan LARAP. 
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57. OP 4.37  tentang Keamanan Bendungan. Ketika Bank membiayai suatu proyek yang meliputi 

pembangunan  bendungan  baru,  Kebijakan  ini  mengharuskan  bendungan  dirancang  dan 

konstruksinya  diawasi  oleh  profesional  yang  berpengalaman  dan  kompeten.  Hal  ini  juga 

mensyaratkan  bahwa  Peminjam  mengadopsi  dan  menerapkan  langkah‐langkah  keamanan 

bendungan  tertentu untuk desain,  tender penawaran, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan 

bendungan  dan  pekerjaan  terkait.  Kebijakan  ini  dipicu  karena  proses  pengeboran 

membutuhkan kolam penyimpanan dan pengendapan untuk air garam dan cairan pengeboran 

lainnya. Persyaratan Kebijakan akan dimasukkan dalam kontrak EMC dan kontrak pengeboran, 

dan kegiatan serta output akan dipantau di bawah ESMF. 

58. OP  4.10  tentang Masyarakat  Adat.  Kebijakan  ini mengharuskan  pemerintah  untuk  terlibat 

dalam proses konsultasi yang bebas, didahulukan dan diinformasikan dengan masyarakat adat, 

seperti  yang  dijelaskan  oleh  kebijakan  dalam  situasi  di mana masyarakat  adat  hadir  dalam, 

atau  memiliki  keterikatan  bersama  pada,  wilayah  proyek  dan  untuk  penyusunan  Rencana 

Masyarakat Adat (IPP) dan/atau Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF). 

59. OP 4.12 tentang Pemukiman Kembali secara Paksa. Kebijakan ini membahas dampak ekonomi 

dan  sosial  secara  langsung  dari  kegiatan  proyek  yang  akan menyebabkan  (a)  pengambilan 

paksa  tanah  yang mengakibatkan  (i)  relokasi  atau  kehilangan  tempat  tinggal,  (ii)  kehilangan 

aset atau akses terhadap  aset atau (iii) kehilangan sumber pendapatan atau mata pencaharian 

dan (b) pembatasan secara paksa atas akses terhadap taman yang ditetapkan secara sah dan 

kawasan lindung yang mengakibatkan dampak buruk pada mata pencaharian para pengungsi. 

Kebijakan  membutuhkan  tapak  infrastruktur  proyek  yang  akan  dipilih  untuk  menghindari 

dampak  tersebut seluruhnya atau untuk meminimalkannya sejauh mungkin.  Jika hal  ini  tidak 

dapat dihindari, kebijakan ini membutuhkan persiapan salah satu atau kedua instrumen ini (i) 

Kerangka  kebijakan  pemukiman  kembali,  (ii)  Rencana  Aksi  Pemukiman  Kembali,  dan  untuk 
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konsultasi  yang  bermakna  dengan  orang‐orang  yang  berpotensi  terkena  dampak.  Kebijakan 

melarang sumbangan lahan Komunitas untuk infrastruktur di lokasi tertentu. 

 

3.3 Kesenjangan Analisis  

60. Perbedaan  signifikan  antara  peraturan  perundang‐undangan  ESIA  /  AMDAL  Indonesia  yang 

berkaitan  dengan  eksplorasi  panas  bumi  dan  Kebijakan  Bank  adalah  terkait  instrumen 

perlindungan  yang  berlaku.  Pemerintah  Indonesia  menetapkan  bahwa  hanya  Rencana 

Pengelolaan  Lingkungan  dan  Rencana  Pemantauan  (UPL/UKL)  diperlukan  untuk  eksplorasi 

panas  bumi  terlepas  dari  dampak  potensial,  sedangkan  OP4.01  mensyaratkan  penilaian 

instrumen perlindungan yang tergantung pada klasifikasi kegiatan berdasarkan risiko (Kategori 

A, B, atau C). Kedua sistem Bank dan negara sendiri akan diikuti, dan  isi dari dokumen akan 

diselaraskan jika mungkin; meskipun demikian, bagian terpisah dari  instrumen akan disiapkan 

untuk proses persetujuan terpisah.  

61. OP4.01  tentang  Penilaian  Lingkungan mensyaratkan  penilaian  atas  'proyek  terkait'  di mana 

mereka dianggap bagian dari Kawasan Proyek yang  terpengaruh  (baik  secara geografis, atau 

dari  waktu  ke  waktu),  sedangkan  peraturan  dan  undang‐undang  Pemerintah  Indonesia 

menganggap  kegiatan  proyek  ini  terpisah.  Dalam  Proyek  ini,  tahap  eksploitasi  dianggap 

merupakan  proyek  terkait  berdasarkan OP4.01  karena  tahap  eksploitasi  dapat  diduga  akan 

terjadi  di  masa  yang  akan  datang  sebagai  akibat  dari  kegiatan  eksplorasi.  Sementara  itu, 

peraturan  dan  undang‐undang  Pemerintah  Indonesia  mengangggap  setiap  tahap  sebagai 

proses  izin  lingkungan  yang  terpisah,  sehingga membutuhkan  permohonan  dan  perolehan 

persetujuan secara terpisah. 

62. Peraturan  dan  undang‐undang  Pemerintah  Indonesia  baru‐baru  ini  telah  diubah  untuk 

menghilangkan hambatan dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi 
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di  kawasan  hutan  dan  kawasan  yang  dilindungi,  dan membebaskan  persyaratan  seluruhnya 

untuk ESIA/AMDAL dalam banyak kasus. Revisi peraturan  ini memperhitungkan penggunaan 

layanan ekosistem berdampak rendah dan panas bumi diterima dan semakin dianggap sebagai 

kegiatan strategis nasional. Sebaliknya, Penilaian Lingkungan Bank No. OP4.01, OP4.04 tentang 

Habitat  Alam  dan  OP4.36  tentang  Hutan  telah mempertahankan  persyaratan  dan  standar 

terlepas dari kegiatan‐kegiatan tersebut. Bank mensyaratkan penilaian dampak secara penuh 

sebelum  penilaian  sub‐proyek;  dan  memerlukan  mitigasi  yang  signifikan,  atau  tidak  akan 

mendanai  kegiatan  eksplorasi  tertentu  ‐yang  dapat  mengakibatkan  degradasi  atau 

penghapusan habitat kritis‐ di kawasan hutan dan kawasan yang dilindungi. 

63. Jika  ada  konflik  antara  sistem  di  suatu  negara  dan  Kebijakan  Bank,  standar  tertinggi  yang 

berlaku, yang berarti bahwa pencegahan yang paling banyak, atau yang paling ketat dalam hal 

menghindari  atau meminimalkan  dampak  sosial  dan  lingkungan,  akan  diikuti  dalam  rangka 

memenuhi kedua sistem. 
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4 LANGKAH‐LANGKAH MITIGASI DAN DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN DAN SOSIAL YANG DIANTISIPASI 

4.1 Kegiatan Pengeboran dan Ekplorasi Panas Bumi dan Infrastruktur serta Kegiatan Terkait 

64. Dampak yang diantisipasi dan  langkah‐langkah mitigasi berikut  relevan untuk sub‐proyek eksplorasi di bawah PPHEPB Komponen 1. 

Dampak dan langkah tersebut juga relevan untuk kegiatan yang mungkin didanai di bawah Komponen 3 (meskipun tidak ada dana yang 

telah dialokasikan untuk komponen ini pada saat penilaian proyek). 

 

Tabel 1 Aspek Lingkungan dan Sosial, Potensi Dampak dan Langkah‐Langkah Mitigasi untuk Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi 

Aspek dan Permasalahan 

Lingkungan dan Sosial 

Potensi Dampak  Langkah‐Langkah Mitigasi 

Habitat alami, termasuk 

habitat kritis alami 

Habitat dan spesies air dan 

darat serta spesies 

endemik 

Pengguna sumber daya 

hutan 

Pengguna air 

Pembukaan lahan untuk bantalan 

sumur, jalan, jaringan pipa dan 

infrastruktur pendukung akan 

menyebabkan kerusakan langsung 

atau perusakan pada habitat alami. 

Hindari, atau minimalkan, pembangunan di kawasan sensitif (habitat hutan, 

lanskap, daerah pemandangan dll) 

Hapus dan menonaktifkan infrastruktur setelah eksplorasi dan rehabilitasi 

kawasan dengan cepat, melakukan kontur kembali di mana diperlukan 

untuk kondisi tanah alam dan tanam kembali dengan spesies asli atau 

spesies komersial (tergantung pada penggunaan lahan). 

Siapkan rencana mitigasi untuk penggunaan lahan dengan mengikuti 

kegiatan eksplorasi, bersama‐sama dengan masyarakat dan pemerintah 

Jalan, jaringan pipa dan bantalan 

pengeboran dapat membuat 

gangguan dalam lanskap alam dan 
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Aspek dan Permasalahan 

Lingkungan dan Sosial 

Potensi Dampak  Langkah‐Langkah Mitigasi 

Estetika dan lanskap  pemandangan.  setempat untuk menghindari perkembangan sembarangan dan potensi 

konflik.  

 

Dampak tidak langsung dari 

pembangunan yang terinduksi 

(pertanian, perburuan, izin lahan, 

sengketa tanah) ke kawasan hutan 

dan kawasan alam yang dilindungi. 

Abstraksi air dan pembuangan air 

dari cairan limbah / pengeboran 

yang dirawat dan limbah lainnya 

menyebabkan dampak dampak 

langsung atau tidak langsung pada 

habitat dan spesies. 

Pencemaran air atau abstraksi air 

mempengaruhi pengguna air 

lainnya. 

Aliran limbah yang berbeda terpisah dan rawat dengan metode kolam, 

dosis, pendinginan dan metode lain sebelum dibuang ke tanah atau tubuh 

air. 

Hindari eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya air tawar – temuan 

beberapa sumber, ambil dari sungai dengan tingkat aliran tinggi, waktu 

pengeboran untuk musim hujan, gunakan bendungan atau kolam 

penyimpanan, tidak lebih dari 1/3 dari aliran rendah musiman dari fitur air 

permukaan. Identifikasi penggunaan air lainnya seperti irigasi pertanian dan 

pastikan tingkat abstraksi yang berkelanjutan yang tidak mengganggu 
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Aspek dan Permasalahan 

Lingkungan dan Sosial 

Potensi Dampak  Langkah‐Langkah Mitigasi 

Kemungkinan meluap atau 

kegagalan kolam. 

penggunaan airnya, memancing dll 

Buang ke sumur reinjeksi sedapat mungkin. 

Gunakan kembali cairan pengeboran. 

Gunakan tangki septik untuk mengolah air limbah domestik sebelum 

dibuang ke tanah. Kosongkan tangki septik secara berkala dan buang 

lumpur ke TPA. 

Perencanaan dan pengelolaan sumber daya, dalam hubungannya dengan 

pejabat yang berwenang dan masyarakat untuk menemukan kolam 

penyimpanan yang jauh dari kawasan sensitif. 

Desain kolam secara cermat sesuai dengan OP4.36 tentang Keamanan 

Bendungan dan pemantauan struktur kolam untuk tanda‐tanda kegagalan. 

Pembuangan limbah berbahaya 

dan padat sembarangan ke zona 

riparian dan cara air. 

Pertahankan sistem yang aman atas pengelolaan limbah bahan berbahaya 

dan padat sebagai bagian dari prosedur operasi standar tentang Konstruksi 

dan Pengeboran serta EMP. 

Pisahkan aliran limbah dan daur ulang, kompos dan gunakan kembali limbah 
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di mana mungkin. 

Jauhkan limbah secara rapi/tertutup/aman. 

Buanglah limbah yang tidak dapat didaur ulang ke tempat pembuangan 

limbah yang ditetapkan yang memiliki izin dari pemerintah setempat. 

Bersihkan dan hilangkan tumpahan dan pulihkan tanah dengan cepat. 

Latihlah staf untuk menggunakan peralatan tumpahan dan menanggapi 

adanya insiden‐insiden. 

Larang pembuangan limbah. 

Penangkapan dan perburuan 

hewan oleh pekerja. 

Persaingan dengan penduduk 

setempat untuk sumber daya 

hutan. 

Larang penangkapan dan perburuan, dan gunakan sumber daya hutan, 

sebagai bagian dari manajemen gugus tugas.  

Penggunaan lahan, dan 

tanah (dan kontaminasi 

Pembuangan lumpur dan cairan 

yang terkontaminasi ke tanah. 

Hindari pembuangan cairan ke tanah. 

Uji lumpur untuk kontaminan sebelum dibuang. 
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permukaan dan air tanah 

berikutnya) 

Lumpur yang terkontaminasi akan diperlakukan sebagai limbah berbahaya 

dan dibuang ke TPA berjajar. 

Tumpahan bahan berbahaya.  Pertahankan sistem yang aman atas pengelolaan limbah bahan berbahaya 

dan padat sebagai bagian dari prosedur operasi standar tentang Konstruksi 

dan Pengeboran serta EMP. 

Pisahkan aliran limbah dan daur ulang, kompos dan gunakan kembali limbah 

di mana mungkin. 

Jauhkan limbah dengan rapi/tertutup/aman. 

Buanglah limbah yang tidak dapat didaur ulang ke tempat pembuangan 

limbah yang ditetapkan yang memiliki izin dari pemerintah setempat. 

Bersihkan dan hilangkan tumpahan dan pulihkan tanah dengan cepat. 

Latihlah staf untuk menggunakan peralatan tumpahan dan tanggapi insiden‐

insiden. 

Laranglah pembuangan limbah. 

membuang limbah padat dan 

berbahaya secara sembarangan. 

Kerugian atas humus, tanah  Hindari daerah berisiko tinggi seperti medan terjal. 
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longsor dan erosi berat lainnya dari 

lokasi pembangunan jalan, jaringan 

pipa, konstruksi bantalan, lubang 

kotak pasir, galian, isi. 

Minimalkan pembukaan lahan, terutama di lereng. 

Desain kestabilan pinggiran, perlindungan lereng dan sistem drainase ke 

dalam desain jalan, lubang kotak pasir dll 

Kembalikan segera daerah yang terganggu dan rusak/ 

Gunakan langkah‐langkah pengendalian sedimen dan erosi selama 

konstruksi (pagar, perangkap, kolam pengolahan dll). 

Ambil/buang material ke lokasi yang disetujui. 

Fitur Panas Bumi  Gangguan dari pemompaan atau 

reinjeksi air panas bumi, atau dari 

abstraksi dari air tawar. 

Kerusakan dari pembangunan 

jalan, saluran pipa atau kegiatan 

pendukung lainnya. 

Mengidentifikasi dan menghindari fitur signifikan (nilai‐nilai seperti budaya, 

sejarah, spiritual, ilmiah, biologi, lanskap, ekowisata dll) 

Hindari fitur panas bumi yang merusak atau mengganggu dimana mungkin. 

Memonitor aktivitas untuk mengidentifikasi gangguan dari pemompaan 

atau reinjeksi. Sesuaikan dengan pengujian dan reinjeksi sumur dimana 

diperlukan untuk memitigasi dampak yang signifikan. 

Siapkan penghalang dan hindari gangguan fitur dari operasi konstruksi di 

mana diperlukan. 
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Air tanah   Kontaminasi air tanah dari 

gangguan dengan air panas bumi 

dari sumur abstraksi atau sumur 

reinjeksi. 

Siapkan sumur dengan penutup yang sesuai dan perlindungan kepala sumur 

untuk mencegah kontaminasi. 

Memonitor kedalaman sumur dan tekanan untuk mengidentifikasi 

kebocoran awal dan memperbaiki tutup sumur atau menonaktifkan sumur 

untuk menghindari kontaminasi lebih lanjut. 

Dampak pada tingkat akuifer dari 

kelebihan abstraksi untuk pasokan 

air bersih. 

Hasil model untuk memastikan penggunaan air tanah yang berkelanjutan. 

Gunakan berbagai sumber. Gunakan tangki penyimpanan, kolam dan 

bendungan untuk menyimpan air. 

Suasana bising  Operasi rig pengeboran, lalu lintas 

yang meningkat, pengujian 

pembuangan yang tepat, mesin 

berat, dan peledakan untuk jalan 

atau penggalian – seluruh suara 

yang dikeluarkan bukan yang 

sebaliknya dialami di area proyek. 

Rencanakan kerja untuk menghindari gangguan pada waktu yang sensitif 

(malam, hari libur) 

Carilah lokasi jauh dari reseptor kebisingan sensitif seperti sekolah dan 

desa‐desa. 

Membatasi lalu lintas melalui desa dan dekat reseptor sensitif. 

Gunakan penghalang kebisingan seperti gili‐gili (bunds) atau topografi alam. 

Memperingatkan orang‐orang sebelum pekerjaan bising dimulai dan 
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Gangguan terhadap hewan, 

kehidupan rumah tangga, 

kehidupan kerja, sekolah. 

memberikan pilihan mitigasi khusus untuk orang rentan (seperti relokasi 

sementara). 

Gunakan jasa konsultasi untuk menilai tingkat kebisingan yang masih masuk 

ke dalam batas toleransi hewan di lokasi pengeboran agar tidak 

memberikan dampak negatif. 

Gunakan metode konstruksi dan peralatan yang tepat (dan terus 

dipertahankan). 

Gunakan Pedoman tingkat 

suasana kebisingan (oleh 

reseptor):Reseptor 

Tingkatan Suara Maksimal yang 

Diperkenankan (per jam), dalam dB(A) 

Siang Hari 

07.00‐22.00 

Malam Hari 

22.00‐07.00 

Perumahan; kelembagaan; 

pendidikan 

55  45 

Industrial; perdagangan  70  0 

Kondisi mutu udara  Pelepasan kontaminan ke udara  Cari lokasi jauh dari reseptor sensitif seperti sekolah dan desa‐desa. 
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dari pengujian dan pengeboran 

sumur (hidrogen sulfida, merkuri, 

arsenik dll), tergantung pada sifat 

dari sumber daya. 

Memperingatkan orang‐orang sebelum pekerjaan dimulai dan memberikan 

pilihan mitigasi khusus kepada orang rentan (seperti relokasi sementara). 

Perencanaan dan langkah‐langkah keselamatan untuk pelepasan gas yang 

tidak terkendali. 

Remediasi/penggantian setiap vegetasi atau panen yang rusak, dll.  

 

Emisi debu dari pembangunan 

jalan, pembukaan lahan, kegiatan 

lokasi. 

Cari lokasi yang jauh dari reseptor sensitif seperti sekolah dan desa‐desa. 

Mengontrol debu dengan air selama kondisi berangin dan kering. 

Tahap kegiatan pembukaan lahan dan merehabilitasi daerah terbuka 

dengan cepat. 

Infrastruktur kritis  Kerusakan atau kehancuran pada 

infrastruktur kritis (jalan, 

pelabuhan, jembatan) 

Meningkatkan infrastruktur sebelum digunakan. 

Menyediakan infrastruktur yang baru dibangun. 

Memperbaiki kerusakan infrastruktur setidaknya pada kondisi pra‐proyek. 

Kesehatan dan 

keselamatan kerja 

Risiko yang berkaitan dengan 

bekerja menggunakan mesin, 

Sistem pemantauan gas. 

Peralatan pelindung pribadi yang sesuai (PPE). 
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kecelakaan lalu lintas, jatuh ke 

kolam, melepuh dari cairan panas 

dan uap, emisi gas beracun. 

Resiko yang tidak rutin seperti 

ledakan sumur. 

Pelatihan yang tepat. 

Menerapkan sistem dan prosedur keselamatan. 

Melindungi permukaan di mana bekerja dengan cairan panas dan uap. 

Kolam pagar dan lubang lumpur. 

Kendaraan dan mesin yang dipeliharadengan baik. 

Perencanaan dan pengelolaan insiden dan kondisi darurat. 

Pelatihan pertolongan pertama, dan rencana untuk evakuasi ke rumah sakit. 

Kepemilikan tanah, mata 

pencaharian dan 

pemukiman kembali 

Pemukiman kembali secara paksa 

untuk pertambangan, jalan, 

bantalan sumur, pipa dan lokasi 

lainnya di mana lahan diperlukan, 

menyebabkan hilangnya mata 

pencaharian dan pemutusan 

hubungan sosial. 

Kehilangan hasil panen, struktur, 

Prioritaskan negosiasi penjual yang bersedia‐pembeli yang bersedia untuk 

perjanjian sewa tanah atau pembelian tanah. 

Berkonsultasi secara luas dan mengidentifikasi semua orang yang terkena 

dampak, termasuk penghuni liar. 

Kompensasi sebesar nilai penggantian. 

Gunakan panduan RPF untuk pembebasan lahan dan pemukiman kembali. 

Berkonsultasi secara luas dan libatkan masyarakat dalam setiap perubahan 

akses dan pengelolaan hutan. 
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dan aset lainnya. 

Membatasi akses ke hutan atau 

sumber daya lainnya. 

Mengintegrasikan masalah pemukiman kembali dan mata pencaharian 

dalam rencana manajemen terpadu. 

   

Kesejahteraan Sosial  Permasalahan dan keluhan dari 

masyarakat yang terkena dampak. 

 

Konsultasi atas risiko dan dampak yang merugikan dari proyek dan ciptakan 

kesempatan untuk menerima pandangan masyarakat yang terkena dampak 

atas proyek. 

Pembentukan mekanisme pengaduan untuk mengumpulkan dan 

memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan keluhan masyarakat yang 

terkena dampak mengenai kinerja lingkungan dan sosial dari sponsor. 

Pengungkapan publik yang transparan untuk menginformasikan setiap 

tahapan dari proyek melalui situs web, papan pengumuman, alat 

telekomunikasi dan pertemuan‐pertemuan publik. 

Menyiapkan kuesioner publik yang dirancang dengan baik dan terstruktur 

untuk menerima umpan balik dari masyarakat yang terkena dampak 
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Kesehatan dan 

keselamatan masyarakat 

Risiko untuk pengamat dan 

masyarakat yang berkaitan dengan 

kecelakaan lalu lintas, emisi gas 

beracun, 

Lokasi situs jauh dari reseptor sensitif. 

Sistem pemantauan gas. 

Sistem peringatan lalu lintas (kendaraan percontohan, rambu‐rambu lalu 

lintas) 

Pelatihan pengemudi yang tepat. 

Konsultasi masyarakat yang teratur. 

Tanda‐tanda peringatan. 

Perencanaan kondisi darurat yang melibatkan masyarakat. 

Akses tidak sah ke rig pengeboran 

dan kolam 

penyimpanan/perawatan 

Beri pagar sekitar lokasi sumur, kolam dan lubang. 

Tanda‐tanda peringatan. 

Konsultasi masyarakat secara teratur. 

Kartu identitas diperlukan untuk menggunakan akses jalan dan/atau bekerja 

di lokasi. 

Sumber daya budaya fisik. 

Sejarah, spiritual, 

Gangguan, degradasi, penodaan 

lokasi atau artefak sebagai akibat 

Cari lokasi jauh dari PCR. 

Gunakan Rencana Pengelolaan PCR untuk memulihkan dampak (mitigasi, 
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arkeologi, agama, 

kematian, dll. 

dari gangguan tanah, pembebasan 

lahan, dampak pada fitur panas 

bumi atau lanskap. 

minimalisasi, relokasi dll). 

Gunakan prosedur penemuan kesempatan untuk berhenti bekerja segera 

saat menemukan PCR. 

Masyarakat adat  Dampak yang potensial pada akses 

ke sumber daya dan hubungan 

terhadap tanah. 

Kurangnya akses untuk memberi 

manfaat proyek. 

Konsultasikan sejak awal dan secara luas (Konsultasi Bebas, Sebelumnya dan 

Terinformasi) sesuai dengan IPPF, dalam bahasa dan menggunakan metode 

yang tepat untuk kelompok IP. 

Masukkan IP dalam desain proyek, dan memastikan yang memberikan 

tambahan manfaat kepada IP. 

Menghindari dan meminimalkan kerusakan pada IP, dan libatkan mereka 

untuk mengidentifikasi mitigasi yang tepat. 

 

4.2 Proyek‐proyek Terkait: Pembangkitan Energi‐Eksploitasi Panas Bumi dan Infrastruktur dan Kegiatan Terkait 

Selain kegiatan yang tercantum dalam Tabel 1, proyek terkait (seperti kegiatan tahap eksploitasi) dalam wilayah oproyek dari daerah pengaruh 

(AOI) akan juga dilakukan analisis awal, dimana informasi tersebut akan relevan untuk keputusan apakah proyek ini akan dieksplor lebih lanjut 

atau  tidak. Laporan analisis awal akan menyatakan secara  jelas resiko mana yang akan berkaitan dengan proyek eksplorasi yang dibiayai dan 
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resiko yang berkaitan dengan kegiatan/proyek  terkait. Penilaian parsial  ini merupakan bagian dari proses ESIA  tetapi  tidak akan  sepenuhnya 

dinilai  sebagai  untuk  tahap  eksplorasi10.  Tujuan  utama  dari  analisis  awal  ini  hanyalah  untuk menginformasikan  pembuat  keputusan  dengan 

informasi yang berguna dan relevan tentang ’kemampuan pengembangan’ 'developability " dari sebuah lokasi sebelum adanya keputusan untuk 

mengeksplorasi dan bukan untuk menyiapkan kajian atau analisis tambahan yang tidak perlu. 

 

Tabel  2  Aspek  Lingkungan  dan  Sosial,  Potensi  Dampak  dan  Langkah‐Langkah Mitigasi  untuk  Kegiatan  Eksploitasi  Panas  Bumi  (akan  dinilai 

sebagian untuk menginformasikan para pembuat  keputusan apakah ya atau  tidak untuk mengeksplorasi dan beberapa kemungkinan praktik 

yang baik yang akan disarankan dalam rekomendasi ESIA untuk tahap eksploitasi) 

Aspek dan Permasalahan 

Lingkungan dan Sosial  

Potensi Dampak  Langkah‐Langkah Mitigasi 

Habitat alami, termasuk 

habitat kritis alami 

Habitat dan spesies air dan 

darat 

Pengguna sumber daya 

Pembukaan lahan untuk 

pembangkit listrik, gardu, dan jalur 

transmisi menyebabkan kerusakan 

langsung atau perusakan habitat 

alami. 

Hindari, atau minimalkan, pembangunan di daerah sensitif (kawasan 

habitat, lanskap, pemandangan dll) 

Kembangkan rencana pengelolaan sumber daya terpadu, termasuk peluang 

pembangunan berbasis masyarakat, untuk mengelola dampak jangka 

panjang dari pembangunan yang teriinduksi. Kembangkan ini dengan 

                                                      
10 Penilaian dampak secara detail dan persiapan dokumen ESIA/AMDAL akan dilakukan di masa depan, ketika tahap eksploitasi akan dikejar. Hal ini menjadi 
diluar bagian proyek ini.  
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hutan 

Pengguna air 

Estetika dan lanskap 

Pembangkit listrik, gardu, jaringan 

transmisi dapat membuat 

gangguan dalam lanskap alam dan 

pemandangan. 

berkoordinasi dengan pemilik tanah terkait, masyarakat, Kementerian dan 

pemerintah daerah untuk menghindari pengembangan sembarangan dan 

potensi konflik. 

Merahabilitasi daerah secara cepat, melakukan kontur kembali di mana 

diperlukan untuk kondisi tanah alam dan menanam kembali dengan spesies 

asli atau spesies komersial (tergantung pada penggunaan lahan). 

 

 

Dampak tidak langsung dari 

pembangunan yang terinduksi 

(pertanian, perburuan, izin tanah, 

sengketa tanah) ke kawasan hutan 

dan kawasan alam yang dilindungi. 

Abstraksi air untuk menara 

pendingin atau keperluan rumah 

tangga/kantor dan pembuangan 

air dari pendingin air dan limbah 

lainnya menyebabkan dampak 

langsung atau tidak langsung pada 

Pisahkan aliran limbah yang berbeda dan rawatlah melalui kolam, injeksi 

kimia (dosing), pendinginan dan metode lain sebelum dibuang ke tanah 

atau badan air. Prioritaskan pembuangan ke sumur reinjeksi di atas badan 

air permukaan dan tanah. 

Hindari eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya air tawar‐menemukan 

beberapa sumber, mengambil dari sungai dengan tingkat tingkat aliran 
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habitat dan spesies. 

Pencemaran air atau abstraksi air 

mempengaruhi pengguna air 

lainnya. 

Kemungkinan meluap atau 

kegagalan pada kolam. 

tinggi, waktu pengeboran untuk musim hujan, menggunakan bendungan 

atau kolam penyimpanan, mengambil tidak lebih dari 1/3 dari aliran rendah 

musiman dari fitur air permukaan. Mengidentifikasi penggunaan air lainnya 

seperti irigasi pertanian dan memastikan tingkat abstraksi yang 

berkelanjutan yang tidak mengganggu penggunaan airnya, memancing, dll. 

Penggunaan kembali air yang didinginkan untuk penggunaan tanaman lain, 

atau gunakan sistem putaran tertutup. 

Gunakan tangki septik untuk mengolah air limbah domestik sebelum 

dibuang ke tanah. Kosongkan tangki septik secara teratur dan buanglah 

lumpur ke tempat pembuangan akhhir. 

Perencanaan dan pengelolaan sumber daya, dalam hubungannya dengan 

pejabat yang berwenang dan masyarakat untuk menemukan kolam 

penyimpanan yang jauh dari daerah sensitif. 

Desain kolam dengan cermat sesuai dengan OP4.36 tentang Keamanan 

Bendungan dan pemantauan struktur kolam untuk tanda‐tanda kegagalan. 
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Sumur meledak melepaskan 

kontaminan. 

Terjadi luapan lumpur atau fluida 

dari dalam sumur sebagai akibat 

perbedaan tekanan di dalam 

sumur 

Desain tanggap darurat untuk ledakan sumur dan rangsangan jaringan pipa 

termasuk langkah‐langkah untuk penahanan tumpahan cairan panas bumi. 

Penggunaan kontraktor pengeboran panas bumi yang memiliki kompetensi 

tinggi dan sertifikat well control standard internasional sehingga mampu 

mendeteksi potensi luapan fluida dari dalam sumur dan mampu 

memberikan respon yang cepat. 

Penggunaan alat‐alat pengeboran yang aman dan sesuai standard 

internasional seperti penggunaan well head dan blow out preventer yang 

mampu mengurangi risiko luapan fluida dari dalam sumur. 

Penggunaan kolam lumpur sebagai tempat penyimpanan buangan fluida 

dari dalam sumur pengeboran. 

Pemeliharaan kepala sumur dan jaringan pipa cairan panas bumi secara 

berkala: 

‐ Pengendalian dan inspeksi korosi 

‐ Pemantauan tekanan 
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‐ Penggunaan peralatan pencegahan ledakan (misal katup penutup) 

Membuang belerang, silika, dan 

karbonat endapan yang terkumpul 

dari menara pendingin, sistem 

sikat udara, turbin, dan pemisah 

uap, dan limbah berbahaya lainnya 

secara sembarangan. 

Memelihara sistem yang aman dari bahan berbahaya dan pengelolaan 

limbah padat sebagai bagian dari prosedur operasi standar untuk 

Pembangkit Listrik dan Sistem Pengelolaan Lingkungan. 

Pisahkan aliran limbah dan daur ulang, kompos dan menggunakan kembali 

limbah di mana mungkin. 

Jauhkan limbah dengan rapi/tertutup/aman. 

Membuang limbah yang tidak dapat didaur ulang ke tempat pembuangan 

limbah yang ditunjuk yang memiliki izin dari pemerintah setempat. 

Membersihkan dan menghilangkan tumpahan dan memulihkan tanah 

dengan cepat. 

Melatih staf untuk menggunakan peralatan tumpahan dan menanggapi 

insiden‐insiden. 

Melarang pembuangan limbah. 

Penangkapan dan perburuan  Melarang penangkapan dan perburuan, dan penggunaan sumber daya 
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hewan oleh pekerja. 

Persaingan dengan penduduk 

setempat untuk sumber daya 

hutan. 

hutan, sebagai bagian dari pengelolaan gugus tugas. . 

Pnggunaan lahan, dan 

tanah (dan kontaminasi 

permukaan berikutnya dan 

air tanah) 

Pembuangan belerang, silika, dan 

endapan karbonat yang terkumpul 

dari menara pendingin, sistem 

sikat udara, turbin, dan pemisah 

uap ke tanah. 

Lumpur/endapan akan disimpan di daerah gili‐gili. 

Uji lumpur untuk pelindian kontaminan sebelum dibuang. 

Lumpur yang terkontaminasi akan dikeringkan, dirawat sebagai limbah 

berbahaya dan dibuang ke tempat pembuangan limbah yang berjajar. 

Limbah yang tidak berbahaya akan ditimbun jauh dari sumber air. 

Tumpahan bahan berbahaya.  Memelihara sistem yang aman dari bahan berbahaya dan pengelolaan 

limbah padat sebagai bagian dari prosedur operasi standar untuk 

Pembangkit Listrik dan Sistem Pengelolaan Lingkungan. 

Aliran limbah yang terpisah dan daur ulang, kompos dan menggunakan 

kembali limbah di mana mungkin. 

Jauhkan limbah dengan rapi / tertutup / aman. 

Membuang limbah padat dan 

berbahaya lainnya secara 

sembarangan. 
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Membuang limbah yang tidak dapat didaur ulang ke tempat pembuangan 

limbah yang ditunjuk yang memiliki izin dari pemerintah setempat. 

Membersihkan dan menghilangkan tumpahan dan memulihkan tanah 

secara cepat. 

Melatih staf untuk menggunakan peralatan tumpahan dan menanggapi 

insiden‐insiden. 

Melarang pembuangan limbah. 

Kehilangan humus, tanah longsor 

dan erosi berat lainnya dari lokasi 

pembangunan infrastruktur 

distribusi dan konstruksi lainnya. 

Hindari daerah berisiko tinggi seperti medan terjal. 

Meminimalkan pembukaan lahan, terutama di lereng. 

Gunakan jalan pengangkutan sementara dan mengembalikan segera. 

Mendesain kestabilan pinggiran, perlindungan lereng dan sistem drainase 

ke dalam desain lokasi. 

Mengembalikan daerah yang terganggu dan rusak dengan segera. 

Menggunakan langkah‐langkah pengendalian sedimen dan erosi selama 

konstruksi (pagar, perangkap, kolam pengolahan dll). 
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Mengambil/membuang bahan ke lokasi yang disetujui. 

Fitur panas bumi   Gangguan dari pemompaan atau 

reinjeksi air panas bumi, atau dari 

abstraksi dari air permukaan.  

Mengidentifikasi dan menghindari fitur signifikan (nilai‐nilai seperti budaya, 

sejarah, spiritual, ilmiah, biologi, lanskap, ekowisata dll) 

Hindari fitur panas bumi yang merusak atau mengganggu dimana mungkin. 

Membuat model waduk panas bumi dan fitur panas bumi. Memonitor 

aktivitas untuk mengidentifikasi gangguan dari pemompaan atau reinjeksi. 

Menyesuaikan produksi dan reinjeksi dimana diperlukan untuk memitigasi 

dampak yang signifikan. 

Menyiapkan penghalang dan menghindari gangguan dari konstruksi dan 

operasi yang diperlukan. 

Air tanah dan waduk panas 

bumi 

Kontaminasi air tanah dari 

gangguan dengan air panas bumi 

dari sumur abstraksi atau sumur 

reinjeksi. 

Siapkan sumur dengan penutup yang sesuai dan perlindungan kepala sumur 

untuk mencegah kontaminasi. 

Memonitor kedalaman dan tekanan sumur untuk mengidentifikasi 

kebocoran awal dan memperbaiki penutup sumur atau menonaktifkan 

sumur untuk menghindari kontaminasi lebih lanjut. 
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Analisis secara rinci terhadap struktur akuifer dan penggunaan air tanah 

yang ada di daerah pengembangan 

Penentuan pengguna air tanah yang ada di sekitar sumur operasional 

(misalnya 1 km) harus diidentifikasi. Selain itu, beberapa informasi teknis 

tentang sumur air tanah yang ada (misalnya kedalaman, aliran, dll) harus 

dikumpulkan. 

Dampak pada tingkat akuifer dari 

abstraksi yang berlebihan untuk 

pasokan air bersih. 

Hasil model untuk memastikan penggunaan air tanah yang berkelanjutan. 

Gunakan beberapa sumber air tawar. Gunakan tangki penyimpanan, kolam 

dan bendungan untuk menyimpan air. 

Abstraksi yang berlebihan pada 

sumber daya panas bumi, yang 

mengarah ke penurunan, intrusi 

garam, dampak pada tingkat 

akuifer, hasil panas bumi yang 

berkurang 

Pemodelan abstraksi panas bumi dan reinjeksi. 

Menemukan susunan dan reinjeksi sumur untuk memaksimalkan efisiensi 

penggunaan sumber daya panas bumi dan menghindari penurunan tanah. 

Memantau penurunan tanah, tingkat air tanah dan kualitas air. 

Membangun dan memelihara sumur untuk menghindari gangguan dengan 

air tanah. 
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Suasana bising  Pekerjaan konstruksi, kipas menara 

pendingin, ejector uap, dan 

‘dengungan’ turbin. 

Gangguan terhadap hewan, 

kehidupan rumah tangga, 

kehidupan kerja, sekolah. 

 

Rencanakan kerja untuk menghindari gangguan konstruksi pada saat yang 

sensitif (malam, hari libur) 

Temukan lokasi yang jauh dari reseptor kebisingan sensitif seperti sekolah 

dan desa‐desa. 

Gunakan hambatan kebisingan seperti gili‐gili, atau topografi alam. 

Gunakan Pedoman untuk tingkat kebisingan suasana (oleh reseptor): 

Receptor  Maksimal tingkat suara yang 

diperkenankan (per jam), dalam dB(A) 

Siang Hari 

07.00‐22.00 

Malam Hari 

22.00‐07.00 

Perumahan; kelembagaan; 

pendidikan 

55  45 

Industri; perdagangan  70  0 

Kondisi mutu udara  Emisi gas beracun dari menara 

pendingin, sistem menara 

Tempatkan pabrik jauh dari reseptor sensitif (emisi udara model untuk 

membantu identifikasi lokasi pabrik yang sesuai). 
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pendingin kontak kondensor 

terbuka. 

Pertimbangan total atau sebagian re‐injeksi gas dengan cairan panas bumi. 

Menggunakan alternatif pendinginan non‐kontak yang tertutup. 

Tergantung pada karakteristik sumber, ventilasi bahan kimia beracun 

(misalnya hidrogen sulfida dan merkuri menguap non‐terkondensasi) sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

Tergantung pada karakteristik sumber, penghapusan kemungkinan bahan 

kimia beracun dari gas non‐terkondensasi. 

Infrastruktur kritis  Kerusakan atau kehancuran pada 

infrastruktur kritis (jalan, 

pelabuhan, jembatan) selama 

konstruksi. 

Meningkatkan infrastruktur sebelum digunakan. 

Menyediakan infrastruktur yang baru dibangun. 

Memperbaiki kerusakan infrastruktur pada setidaknya ke kondisi pra‐

proyek. 

Kesehatan dan 

keselamatan Kerja 

Risiko yang berkaitan dengan 

bekerja menggunakan mesin, 

kecelakaan lalu lintas, jatuh ke 

kolam, melepuh dari cairan dan 

Pemasangan system pemantauan dan peringatan hidrogen sulfida. 

Pengembangan rencana kontingensi untuk peristiwa pelepasan hidrogen 

sulfida, termasuk semua aspek yang diperlukan dari evakuasi  hingga saat 

dimulainya kembali operasi secara normal. 
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uap panas, bekerja di ketinggian, 

bekerja di lingkungan yang bising, 

risiko terkait lokasi konstruksi. 

Emisi gas beracun selama operasi 

pembangkit listrik 

Eksposur yang tidak rutin 

mencakup potensi kecelakaan 

ledakan selama operasi. 

Penyediaan sebuah tim tanggap darurat, dengan monitor hidrogen sulfida 

pribadi, alat bantu pernapasan mandiri dan persediaan oksigen darurat, dan 

pelatihan dalam penggunaan yang aman dan efektif. 

Pemberian ventilasi yang memadai terhadap bangunan yang ditempati 

untuk menghindari akumulasi gas hidrogen sulfida. 

PPE yang sesuai. 

Pelatihan yang tepat. 

Menerapkan sistem dan prosedur keselamatan lokasi tertentu (konstruksi 

dan operasi). 

Permukaan perisai di mana bekerja dengan cairan dan uap panas. 

Membuat pagar kolam dan lubang. 

Kendaraan dan mesin yang dirawat dengan baik.   

Perencanaan dan pengelolaan kondisi darurat dan insiden. 

Pelatihan pertolongan pertama, dan rencana untuk evakuasi ke rumah sakit.

Desain tanggap darurat untuk ledakan sumur dan rangsangan jaringan pipa 
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termasuk langkah‐langkah untuk penahanan tumpahan cairan panas bumi. 

Pemeliharaan secara rutin terhadap kepala sumur dan pipa fluida panas 

bumi: 

‐ Pengendalian dan inspeksi korosi 

‐ Pemantauan tekanan 

‐ Penggunaan peralatan pencegahan ledakan (misalnya katup penutup). 

Kepemilikan tanah, Mata 

Pencaharian dan 

pemukiman kembali 

Pemukiman kembali secara paksa 

untuk pembangkit listrik, 

infrastruktur distribusi, fasilitas 

terkait (serta sumur seperti yang 

disebutkan dalam Tabel 1) yang 

menyebabkan hilangnya mata 

pencaharian dan pemutusan 

hubungan sosial. 

Kehilangan hasil panen, struktur, 

Prioritaskan negosiasi penjual yang bersedia ‐ pembeli yang bersedia untuk 

sewa tanah atau pembelian tanah. 

Berkonsultasi secara luas dan mengidentifikasi semua orang yang terkena 

dampak, termasuk penghuni liar. 

Kompensasi sebesar nilai penggantian. 

Gunakan pedoman RPF untuk pembebasan lahan secara paksa dan 

pemukiman kembali. 
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dan aset lainnya. 

Membatasi akses ke hutang atau 

sumber daya lain. 

Berkonsultasi secara luas dan melibatkan masyarakat dalam setiap 

perubahan akses dan pengelolaan hutan. 

Mengintegrasikan masalah pemukiman kembali dan mata pencaharian 

dalam rencana manajemen terpadu. 

Dampak pada kegiatan ekonomi 

lainnya seperti pariwisata, 

perikanan, pertanian. 

Konsultasikan dengan perwakilan dari industri yang terkena dampak 

pengembangan panas bumi. Bekerja pada kesempatan untuk meningkatkan 

manfaat pada sektor ini (seperti perbaikan jalan atau listrik yang lebih dapat 

diandalkan) atau meminimalkan dampak pada sektor ini, sebagai bagian 

dari EMP dan rencana pengelolaan terpadu. 

Kesejahteraan Sosial 

 

Permasalahan dan keluhan dari 

masyarakat yang terkena dampak. 

 

Konsultasi mengenai risiko dan dampak yang merugikan dari proyek dan 

penciptaan kesempatan untuk menerima pandangan masyarakat yang 

terkena dampak proyek. 

Pembentukan mekanisme pengaduan untuk mengumpulkan dan 

memfasilitasi penyelesaian kekhawatiran dan keluhan dari masyarakat yang 
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terkena dampak mengenai kinerja lingkungan dan sosial dari sponsor. 

Pengungkapan kepada masyarakat secara transparan untuk 

menginformasikan setiap fase dari proyek melalui situs web, papan 

pengumuman, alat telekomunikasi dan pertemuan‐pertemuan masyarakat. 

Menyiapkan kuesioner untuk masyarakat yang  dirancang dengan baik dan 

terstruktur untuk menerima umpan balik dari masyarakat yang terkena 

dampak. 

Kesehatan dan keamanan 

masyarakat 

Risiko untuk pengamat dan 

masyarakat yang berkaitan dengan 

kecelakaan lalu lintas, emisi gas 

beracun. 

 

Lokasi situs jauh dari reseptor sensitif. 

Operasi terus‐menerus dari sistem pemantauan gas hidrogen sulfida untuk 

memudahkan deteksi dan peringatan dini. 

Sistem peringatan lalu lintas konstruksi (kendaraan percontohan, rambu‐

rambu lalu lintas) 

Pelatihan pengemudi yang tepat. 

Konsultasi masyarakat secara rutin. 

Tanda‐tanda peringatan. 
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Perencanaan darurat mencakup masyarakat. 

Akses yang tidak berwenang ke 

lokasi konstruksi atau pembangkit 

listrik, gardu dan pelataran langsir. 

Berikan pagar di sekitar semua lokasi konstruksi, pembangkit listrik dll 

Tanda‐tanda peringatan dan pintu gerbang keamanan. 

Konsultasi masyarakat secara rutin.. 

Kartu Identitas (ID) diperlukan untuk menggunakan akses jalan dan/atau 

bekerja di lokasi 

Sumber daya budaya fisik. 

Sejarah, spiritual, 

arkeologi, agama, 

kematian, dll. 

Gangguan, degradasi, penodaan 

lokasi atau artefak sebagai akibat 

dari pembangunan infrastruktur 

pembangkit listrik atau keselarasan 

dari jalur transmisi. 

Cari lokasi yang jauh dari PCR. 

Gunakan Rencana Pengelolaan PCR untuk memulihkan dampak (mitigasi, 

minimalisasi, relokasi dll). 

Gunakan prosedur menemukan kesempatan untuk berhenti bekerja segera 

saat penemuan PCR. 

Masyarakat Adat  Dampak yang potensial pada akses 

ke sumber daya dan hubungan 

dengan tanah. 

Kurangnya akses terhadap   

Konsultasikan sejak awal dan secara luas (Konsultasi dengan Bebas, 

Sebelumnya dan Terinformasi) sesuai dengan IPPF, dalam bahasa dan 

menggunakan metode yang tepat untuk kelompok IP. 

Termasuk IP dalam desain proyek, dan memastikan bahwa manfaat 
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manfaat proyek.  bertambah kepada IP. 

Menghindari dan meminimalkan kerusakan pada IP, dan libatkan mereka 

untuk mengidentifikasi mitigasi yang tepat. 
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5.2 Langkah 1: Penyaringan Dasar  

66. Sebagai bagian dari proses identifikasi sub‐proyek, PT SMI (atau konsultan atas namanya) akan 

menyaring sub‐proyek menggunakan  informasi desktop dan daftar periksa dalam Lampiran A. 

Tujuannya  adalah  untuk  memberikan  kontribusi  pada  pemilihan  lokasi  terbaik  untuk 

pembangunan  di  bawah  PPHEPB.  Pemeriksaan  dasar  pada  awalnya  dapat mengidentifikasi 

potensi  risiko  lingkungan  dan  sosial  menggunakan  informasi  dari  BG,  peta,  data  yang 

dipublikasikan dan google earth. Output dari pemeriksaan dasar akan memberikan kontribusi 

prioritas  dan  seleksi  sub‐proyek  dan  memberikan  informasi  latar  belakang  pada  laporan 

kelayakan sub‐proyek. 

5.3 Langkah 2: Penyaringan Secara Rinci  

67. PT SMI (atau konsultan atas namanya) akan melakukan kunjungan  lokasi dan mengumpulkan 

data sekunder lebih lanjut untuk menyaring risiko lingkungan dan sosial, menggunakan daftar 

periksa  skrining  pada  Lampiran  B  sebagai  panduan.  Proses  ini  akan  mengidentifikasi 

kemungkinan area pengaruh, reseptor sensitif, dampak yang signifikan yang diantisipasi yang 

akan  membutuhkan  perhatian  khusus,  Risiko  Bank  Dunia  Kategori  (A,  B),  dan  instrumen 

perlindungan yang diperlukan. Proses penyaringan akan berfokus pada  tahap eksplorasi, dan 

juga mempertimbangkan dampak yang signifikan dari tahap eksploitasi terkait. Permasalahan‐

permasalahan  tahap  eksplorasi  akan  dinilai  sebagai  bagian  dari  proses  ESIA,  sedangkan 

permasalahan‐permasalahan  tahap eksploitasi akan melalui pemeriksaan  lebih  lanjut sebagai 

bagian dari proses ESIA namun tidak sepenuhnya dinilai. 

68. Output  dari  penyaringan  secara  rinci  akan  berkontribusi  terhadap  laporan  kelayakan  sub‐

proyek.  Sub‐proyek  tidak  akan melanjutkan  pembangunan  di  bawah  PPHEPB  jika  'halangan 

pada  proses  lebih  lanjut'  diidentifikasi  dan  gagal  pada  tahap  penyaringan  secara  rinci. 

Contohnya adalah saat sub‐proyek berpotensi memiliki dampak yang tidak dapat diubah pada 
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habitat  kritis.  Dampak  potensial  yang  signifikan  untuk  proyek‐proyek  terkait  juga  dapat 

dianggap sebagai 'halangan pada proses lebih lanjut'. 

5.3.1 Penyaringan terhadap Reseptor Sensitif dan Potensi Dampak 

69. Penyaringan akan menghasilkan gambaran awal mengenai wilayah pengaruh proyek dan akan 

mengidentifikasi  reseptor  sensitif  termasuk  di  dalamnya  kajian  studi  mengenai  habitat 

endemic yang hidup di kawasan WKP (jika ada). Kajian  ini juga akan melibatkan ahli spesialis 

jika diperlukan tergantung kepada lokasi dari proyek (contoh: ahli spesialis burung, hewan air, 

atau  mamalia).  Pertanyaan  penyaringan  akan  membantu  untuk  mengidentifikasi  dampak 

sosial dan lingkungan yang signifikan, seperti potensi konversi atau degradasi terhadap habitat 

alami. Proyek‐proyek terkait (seperti fase eksploitasi) di dalam wilayah pengaruh proyek akan 

disaring pada saat yang bersamaan  tetapi potensi  risiko dan dampak akan dilaporkan secara 

terpisah. 

5.3.2 Penyaringan terhadap Kebijakan Perlindungan Bank Dunia 

70. Berdasarkan reseptor sensitif dan dampak potensial yang signifikan, pertanyaan penyaringan 

akan membantu untuk mengidentifikasi Kebijakan Perlindungan Bank Dunia untuk setiap sub‐

proyek. 

5.3.3 Penyaringan terhadap Kategori Risiko dari Bank Dunia No. OP4.01 

71. Bank  Dunia mengklasifikasikan  proyek  ke  dalam  salah  satu  dari  tiga  kategori  (A,  B  dan  C), 

tergantung  pada  jenis,  lokasi,  sensitivitas,  dan  skala  proyek  dan  sifat  dan  besarnya  potensi 

dampak lingkungan. 

72. Kategori A: Ketika sub‐proyek cenderung memiliki dampak lingkungan yang merugikan secara 

signifikan  yang  sensitif,  beragam  atau  belum  pernah  terjadi  sebelumnya.  Dampak  tersebut 

dapat  mempengaruhi  area  yang  lebih  luas  dari  lokasi  atau  fasilitas  untuk  pekerjaan  fisik. 

Contohnya adalah: kegiatan eksplorasi dalam kawasan konservasi yang dapat mengakibatkan 
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dampak yang signifikan pada populasi spesies yang  terancam punah atau pada habitat kritis; 

kegiatan eksplorasi yang dapat meningkatkan akses untuk pengembangan  induksi yang akan 

membahayakan masyarakat adat. Sub‐proyek  juga akan dianggap Kategori A  jika  fase  (hulu) 

terkait mungkin bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang merugikan secara signifikan 

yang  sensitif,  beragam  atau  belum  pernah  terjadi  sebelumnya.  Semua  proyek  Kategori  A 

diwajibkan untuk memiliki ESIA dan EMP. 

73. Kategori B: Ketika dampak lingkungan yang merugikan sub‐proyek pada populasi manusia atau 

area yang penting dalam lingkungan hidup (termasuk lahan basah, hutan, padang rumput, dan 

habitat  alam  lainnya)  lebih  tidak merugikan dibanding  sub‐proyek Kategori A. Dampak  akan 

merujuk  pada  lokasi‐spesifik;  Sebagai  contoh,  jika  beberapa  dampak,  jika  ada,  tidak  dapat 

diubah    dan  langkah‐langkah mitigasi  dapat  dirancang  lebih  siap  dibandingkan  sub‐proyek 

Kategori  A.  Lingkup  penilaian  lingkungan  untuk  sub‐proyek  Kategori  B  akan  bervariasi 

berdasarkan  hasil  dari  proses  penyaringan.  Semua  sub‐proyek  Kategori  B  juga  akan 

mensyaratkan  ESIA  dan  EMP.  Ruang  lingkup  ESIA  akan  didasarkan  pada  potensi  risiko, 

mengatasi  dampak  lingkungan  negatif  dan  positif  yang  potensial  terhadap  sub‐proyek,  dan 

merekomendasikan  langkah‐langkah  untuk  mencegah,  meminimalkan,  mengurangi,  atau 

memberikan kompensasi atas dampak buruk dan memperbaiki kinerja lingkungan. 

74. Kategori C:  Jika  sub‐proyek cenderung memiliki dampak  lingkungan yang minimal atau  tidak 

ada  yang merugikan.  Di  luar  penyaringan,  tidak  ada  tindakan  pengkajian  lingkungan  lebih 

lanjut diperlukan untuk sub‐proyek Kategori C. Diharapkan tidak akan ada sub‐proyek Kategori 

C di bawah PPHEPB tersebut. 

5.3.4 Pemilihan Instrumen Perlindungan 

75. Penyaringan  risiko dan proses kategorisasi akan mengidentifikasi potensi signifikansi dampak 

sosial dan  lingkungan. Daftar periksa dalam Lampiran A dan Lampiran B menguraikan proses 
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pengambilan keputusan untuk memilih  instrumen perlindungan yang tepat untuk setiap sub‐

proyek. 

5.3.4.1 UKL/UPL 

76. Sesuai  dengan  peraturan  di  Indonesia,  setiap  proyek  eksplorasi  panas  bumi  disyaratkan 

memiliki UKL/UPL.  Format dan  isi dokumen  yang disyaratkan disediakan dalam  Lampiran  E. 

Untuk PPHEPB  isi rencana mitigasi dan pemantauan UKL/UPL akan sama dengan ESMP  (lihat 

Bagian  5.3.4.3). Untuk memenuhi OP4.01,  ESMP  akan  berisi  informasi  tambahan mengenai 

penilaian  kapasitas  dan  rencana  pengembangan  kapasitas,  pengaturan  pelaksanaan  dan 

anggaran pelaksanaan. 

5.3.4.2 Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial 

77. Setiap sub‐proyek eksplorasi panas bumi di bawah PPHEPB akan mensyaratkan ESIA. Luasnya, 

kedalaman dan  jenis analisis akan tergantung pada sifat, skala, dan potensi dampak dari sub‐

proyek yang diusulkan. Proses penyaringan akan mengidentifikasi lingkup ESIA. 

78. Penilaian  Lingkungan  (EA)  mengevaluasi  risiko  lingkungan  yang  potensial  dari  proyek  dan 

dampak  di  daerah  yang  terkena  pengaruh;  dan  mengidentifikasi  cara  meningkatkan 

perencanaan  proyek,  desain  dan  implementasi  dengan  mencegah,  meminimalkan, 

mengurangi,  atau  memberikan  kompensasi  atas  dampak  lingkungan  yang  merugikan  dan 

meningkatkan  dampak  positif,  termasuk  implementasi  proyek  secara  keseluruhan.  Tindakan 

pencegahan akan lebih disukai dibanding mitigasi atau langkah‐langkah kompensasi setiap kali 

dimungkinkan. 

79. EA memperhitungkan  lingkungan  alam  (udara,  air  dan  tanah),  kesehatan  dan  keselamatan 

manusia, dan proyek terkait hal‐hal sosial (pemindahan paksa, Masyarakat Adat, dan kekayaan 

budaya),  lintas  batas,  dan  aspek  lingkungan  global.  EA mempertimbangkan  aspek  alam  dan 

sosial secara terpadu. EA memperhitungkan aspek‐aspek berikut: 
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 variasi dalam sub‐proyek dan kondisi negara; 

 temuan kajian lingkungan suatu negara; 

 kerangka  kebijakan  nasional  secara  keseluruhan,  rencana  aksi  lingkungan,  peraturan 

perundang‐undangan dan perizinan dan persyaratan perizinan; 

 kemampuan  PT  SMI  terkait  aspek  sosial  dan  lingkungan,  dan  latar  belakang  kepatuhan 

terhadap  hukum  setempat  dan  hukum  nasional,  termasuk  hal‐hal  terkait  lingkungan  dan 

konsultasi publik serta pemberitahuan; dan 

 kewajiban  nasional  berdasarkan  perjanjian  lingkungan  hidup  internasional  dan  perjanjian 

yang relevan dengan sub‐proyek. 

Sub‐proyek yang bertentangan dengan kewajiban negara tersebut sebagaimana diidentifikasi selama EA 

tidak akan didukung berdasarkan GEUDP. 

80. Penilaian dampak sosial dan strategi mitigasi akan mencakup kegiatan‐kegiatan berikut: 

a. Survei penilaian sosial dari kelompok masyarakat yang terkena dampak eksplorasi panas 

bumi: mengumpulkan data yang relevan atas penghasilan, mata pencaharian, akses ke 

layanan, adat istiadat dan norma‐norma, dan mengidentifikasi anggota masyarakat yang 

rentan dan isu‐isu gender; 

b. Identifikasi  persyaratan  pembebasan  lahan  untuk  tapak  proyek:  penilaian mengenai 

status  kepemilikan  tanah,  pemahaman  kesediaan  masyarakat  yang  terkena  dampak 

untuk  berpartisipasi  dalam  pembebasan  lahan  secara  sukarela  atau  terpaksa,  dan 

pilihan  dan  preferensi  (secara  potensi  disarankan  oleh  orang‐orang  yang  terkena 

dampak)  untuk  skenario  pembebasan  lahan  baik  secara  sukarela  maupun  dengan 

paksaan; 

c. Pengembangan pendekatan dan mekanisme untuk sewa  lahan bagi kepemilikan  lahan 

bersama atau aset yang dimiliki secara komunal; 
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d. Melakukan survei sumber daya budaya fisik (PCR) di daerah, melalui konsultasi dengan 

masyarakat yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan, dan identifikasi dan 

pemetaan aset warisan budaya seperti situs budaya, agama, sejarah dan situs arkeologi, 

termasuk situs sakral, kuburan dan tempat pemakaman; dan 

e. Melakukan penyaringan untuk kehadiran Masyarakat Adat di wilayah pengaruh proyek 

akan  dimasukkan  dalam  Penilaian  Sosial  yang meninjau  aspek‐aspek  penting  seperti 

yang tercantum dalam Lampiran J. 

81. Metodologi  ESIA  akan  mencakup  proses  penyaringan  secara  rinci  untuk  mengidentifikasi 

potensi  risiko  dan  masalah  dengan  proyek‐proyek  terkait  seperti  fase  eksploitasi  dan 

pendekatan  mengenai  bagaimana  tahapan  eksplorasi  dan  eksploitasi  panas  bumi  akan 

dipresentasikan dan didiskusikan selama konsultasi. Sebuah penyaringan dan penilaian  risiko 

untuk  tahap eksploitasi dan kegiatan  terkait  lainnya akan dimasukkan dalam dokumen ESIA, 

menyoroti  risiko  signifikan  yang  dapat  mempengaruhi  rencana  eksplorasi  panas  bumi, 

keputusan  untuk  merekomendasikan  eksploitasi,  dan  pada  akhirnya  bagaimana  rencana 

eksploitasi  panas  bumi  dapat  dikembangkan.  Sebagai  contoh,  jika  ada  risiko  potensial  yang 

tidak  dapat  diubah  berkaitan  dengan  perkembangan  dalam  kawasan  konservasi,  maka  ini 

harus jelas didokumentasikan dalam ESIA. 

82. Kriteria  khusus  diwajibkan  untuk  sub‐proyek  ESIA  Kategori  A.  ESIA  akan  mencakup 

pemeriksaan potensi dampak  lingkungan  yang negatif dan positif  terhadap  sub‐proyek, dan 

akan membandingkannya dengan alternatif‐alternatif yang layak (termasuk situasi 'tanpa sub‐

proyek').  Rekomendasi  akan  dibuat  dari  langkah‐langkah  yang  diperlukan  untuk mencegah, 

meminimalkan, mengurangi atau mengkompensasi dampak negatif dan memperbaiki kinerja 

lingkungan. 



 

75 
 

5.3.4.3 Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial 

83. Setiap  sub‐proyek  eksplorasi  panas  bumi  di  bawah  PPHEPB  akan  mensyaratkan  ESMP. 

Lingkupnya  akan  tergantung  pada  sifat,  skala,  dan  potensi  dampak  dari  sub‐proyek  yang 

diusulkan.  Isi  dari  ESMP  disediakan  dalam  Lampiran D  sesuai dengan  Kebijakan Bank Dunia 

OP4.01  tentang  Penilaian  Lingkungan.  Untuk  PPHEPB,  isi  dari  mitigasi  ESMP  dan  rencana 

pemantauan  akan  sama  dengan  UKL/UPL.  Untuk  memenuhi  OP  4.01,  ESMP  akan  berisi 

informasi  tambahan  pada  penilaian  kapasitas  dan  rencana  pengembangan  kapasitas, 

pengaturan pelaksanaan dan anggaran pelaksanaan. 

84. ESMP dapat mencakup sub‐rencana khusus seperti Rencana Pengelolaan Sumber Daya Budaya 

Fisik atau Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, untuk mengelola dampak spesifik dan 

signifikan. 

5.3.4.4 Instrumen Pengambilalihan Lahan dan Pemukiman Kembali 

85. Matriks  untuk mengidentifikasi  instrument  yang  berlaku  untuk  pengambilalihan  lahan  dan 

pemukiman kembali: 

Tabel 2 Matriks Instrumen Pengambilalihan Lahan dan Pemukiman Kembali 

Pemicu  Instrumen 

Pengambilalihan lahan secara sukarela melalui penjual yang 

bersedia–pembeli yang bersedia, atau pengaturan sewa. 

Tidak ada instrumen yang 

disyaratkan  

Perjanjian penjualan dan faktur 

didokumentasikan 

Aset dipengaruhi oleh sub‐proyek, namun tidak terkait dengan 

pengambilalihan lahan atau pemukiman kembali. 

ESMP 

(Lampiran D) 

Ketika pembebasan lahan secara paksa untuk sub‐proyek 

mempengaruhi  kurang dari 200 orang, kurang dari 10% dari aset 

Disingkat LARAP 

(Lampiran L) 
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produktif rumah tangga dan/atau melibatkan relokasi fisik. 

Ketika pembebasan lahan secara paksa untuk sub‐proyek 

mempengaruhi lebih dari 200 orang, mempengaruhi lebih dari 10% 

dari aset produktif rumah tangga dan/atau melibatkan relokasi fisik. 

LARAP yang komprehensif 

(Lampiran K) 

Ketika sub‐proyek mengarah pada pembatasan paksa terhadap 

akses taman yang ditetapkan secara sah dan kawasan lindung yang 

mengakibatkan dampak buruk pada mata pencaharian pengungsi. 

Rencana Aksi sebagai akibat 

dari Kerangka Proses 

(Merujuk pada OP4.12) 

 

5.3.4.5 Instrumen Masyarakat Adat 

86. Matriks untuk mengidentifikasi instrument Masyarakat Adat yang berlaku: 

Tabel 3 Matriks Instrumen Masyarakat Adat 

Pemicu  Instrumen 

Masyarakat Adat dapat membentuk sebagian dari penerima 

manfaat/orang yang terkena dampak 

Rencana Masyarakat Adat 

berdasarkan Penilaian Sosial 

dalam ESIA (Lampiran J) 

Masyarakat adat ada di daerah pengaruh proyek tetapi Penilaian 

Sosial menyimpulkan bahwa sub‐proyek tidak akan berdampak 

buruk terhadap orang/penduduk. 

Tidak ada instrument yang 

disyaratkan 

 

5.3.5 Laporan pemeriksaan 

87. Laporan pemeriksaan akan disusun oleh PT SMI (atau KPE atas namanya) dan mencakup: 

a. Formulir pemeriksaan secara lengkap (Lampiran A) 

b. Deskripsi konteks lingkungan dan sosial, termasuk peta dan foto. 

c. Identifikasi daerah pengaruh proyek dan reseptor sensitif. 
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d. Secara  jelas menyatakan  output  pemeriksaan  yang  terkait  dengan  proyek  eksplorasi 

yang didanai, dan untuk setiap kegiatan terkait seperti eksploitasi. 

e. Kebijakan perlindungan Bank Dunia yang dipicu. 

f. Kategorisasi Risiko Bank Dunia 

g. Risiko  lingkungan dan sosial yang signifikan, dengan penilaian awal atas sifat dan skala 

penilaian  dampak  dan/atau  langkah‐langkah  mitigasi  mungkin  diperlukan  (seperti 

Rencana  Pengelolaan  Keanekaragaman,  program  konsultasi  yang  komprehensif, 

penilaian dampak ekonomi atau kesehatan). 

h. Daftar  instrumen  perlindungan  yang  diperlukan  (ESIA,  ESMP, UKL/UPL,  LARAP,  LARAP 

yang Disingkat, dan IPP) dan program untuk menyusunnya, yang memperkirakan waktu 

yang dibutuhkan, keahlian yang dibutuhkan, dan anggaran. Catat permasalahan seperti 

kerangka waktu atau anggaran yang dapat mempengaruhi kelayakan proyek panas bumi 

atau rencana pembangunan. 

i. Rekomendasi  untuk  desain  rencana  pengembangan  panas  bumi,  seperti  lokasi  situs 

pengeboran, lokasi pasokan air bersih, penghindaran atas reseptor sensitif, dll. Laporan 

pemeriksaan  secara  rinci  dapat  menyimpulkan  bahwa  sub‐proyek  tidak  layak 

berdasarkan permasalahan potensi perlindungan yang signifikan. 

 

5.4 Langkah  3:  Persiapan,  Konsultasi,  dan  Pengungkapan  Instrumen‐instrumen 

Perlindungan  

88. Kerangka  Acuan  (TOR)  untuk  instrumen  perlindungan  akan  disusun  oleh  PT  SMI  melalui 

afiliasinya  dan  dikaji  oleh  Bank  Dunia  sebelum  pekerjaan  ditenderkan  kepada  konsultan 

lingkungan dan sosial yang kompeten dan berkualitas. Bank Dunia harus menjelaskan Kerangka 

Acuan  (TOR)  untuk  Sub  proyek  ESIA  Kategori  A  sebelum  dikeluarkan  dalam  permohonan 
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proposal.  Konsultan  dengan  pengalaman  dalam  proses  regulasi  Indonesia  dan  kebijakan 

perlindungan  Bank Dunia  akan  dilibatkan.  Instrumen  perlindungan  akan  diselesaikan  secara 

paralel  dengan  studi  kelayakan,  dan  sebelum  Bank  Dunia  menjelaskan  proyek  untuk 

pendanaan  dan  dokumen  kontrak  tender  pengeboran  diselesaikan.  Pekerjaan  perlindungan 

akan memberi  porsi  ke  dalam  desain  akhir  dari  rencana  eksplorasi  panas  bumi,  dokumen 

tender, dll. 

89. Ruang  lingkup  ESIA,  ESMP,  UKL/UPL  dan  IPP  akan  sepadan  dengan  sifat  dan  skala  potensi 

dampak. Ruang lingkup LARAP atau disingkat LARAP akan ditentukan berdasarkan jumlah PAP, 

dan sifat dan skala kompensasi dan pemulihan mata pencaharian. 

90. Konsultasi dan pengungkapan akan dilaksanakan berdasarkan Bagian 8.  PT SMI atau afiliasinya 

akan memimpin konsultasi dengan dukungan dari konsultan.   

91. PT  SMI  dan  Bank  Dunia  akan mengkaji  rancangan  dokumen  dan memberikan  umpan  balik 

sebelum finalisasi.   

5.5 Langkah 4: Izin dan Persetujuan 

92. UKL/UPL  akan  diajukan  untuk  disetujui  oleh  Provinsi  yang  relevan  atau  Badan  Lingkungan 

Hidup  Kabupaten.  ESIA,  RPLS,  LARAP  dan  IPP  akan  ditinjau  dan  disetujui  oleh  Bank  Dunia. 

Pekerjaan  tidak  akan  dimulai  di  lokasi  sampai  dokumen  telah  diperoleh  dan  persetujuan 

peraturan  yang  relevan  telah  diberikan.  Di  Indonesia  "Dokumen  Persiapan  Dan  Pengadaan 

Tanah"  (berdasarkan  UU  No.2/2012  akan  disetujui  oleh  Gubernur  dan/atau  Kepala 

Kota/Kabupaten  di  mana  proyek  berlokasi.  Berdasarkan  persetujuan  ini,  izin  lokasi  akan 

dikeluarkan. LARAP dapat disusun berdasarkan dokumentasi ini. 

5.6 Langkah 5: Pelaksanaan dan Pemantauan 

93. PT  SMI  akan  menyusun  proses  implementasi  yang  rinci  dalam  Manual  Operasi  Proyek. 

Singkatnya, implementasi akan terjadi sebagai berikut: 
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a. PT  SMI,  atau  KPE  atas  nama mereka,  akan mengintegrasikan  aspek  perlindungan  ke 

dalam rencana eksplorasi panas bumi (lokasi  infrastruktur, metode konstruksi,  langkah‐

langkah mitigasi yang berkaitan dengan desain dll).  

b. PT  SMI,  atau  KPE  atas  nama  mereka,  akan  mencakup  ESMP  di  dokumen  tender 

Kontraktor  dan  kontrak  Kontraktor.  Proses  pemilihan  kontraktor  akan  mencakup 

kapasitas untuk melaksanakan RPLS, dan UKL/UPL. 

c. Kontraktor  akan  diminta  untuk  menyiapkan  ESMP  Kontraktor  sebelum  pekerjaan 

dimulai. ESMP Kontraktor akan mendokumentasikan, secara rinci, bagaimana Kontraktor 

akan  memenuhi  peran  dan  tanggung  jawab  sebagaimana  didokumentasikan  dalam 

ESMP Proyek. 

d. Pekerjaan  tidak  akan  dimulai  pada  lokasi  (termasuk  pekerjaan‐pekerjaan  tambahan 

seperti akses jalan) sampai pengambilalihan lahan dan pemukiman kembali telah selesai 

dan ESMP Kontraktor telah diizinkan oleh PT SMI (dengan persetujuan dari Bank Dunia). 

e. KPE  akan memantau  dan mengawasi  pelaksanaan  ESMP  Kontraktor  dan  bertanggung 

jawab untuk mengimplementasikan aspek‐aspek  lain dari Proyek ESMP  tidak di bawah 

kendali Kontraktor. 

f. PT  SMI  atau  afiliasinya  akan  melaksanakan  IPP  dan  LARAP  dan  mengkoordinasikan 

kegiatan dengan orang‐orang dari KPE dan (para) Kontraktor. 

g. Pelatihan akan dilaksanakan oleh KPE dan/atau pihak ketiga, di mana diperlukan, sesuai 

dengan rencana pembangunan kapasitas di ESMP. 

h. Supervisi, pemantauan dan pelaporan akan dilakukan sesuai Pasal 9.4 dan persyaratan 

rinci ESMP. 
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5.7 Langkah 6: Rekomendasi Pasca Eksplorasi  

94. Pemeriksaan perlindungan dan penilaian risiko dari ESIA mengenai proyek‐proyek terkait (dan 

setiap pelajaran dari pelaksanaan proyek RPLS, LARAP dan  IPP dan kegiatan eksplorasi) akan 

menginformasikan  penilaian  kelayakan  sumber  daya  yang  diproduksi  mengikuti  tahap 

eksploitasi,  serta  rekomendasi  dan  pengambilan  keputusan  tentang  komersialisasi  sumber 

daya masa yang akan datang untuk pembangkit  listrik. Ini dapat mencakup daftar kesimpulan 

dan rekomendasi jika ada kemungkinan prospek panas bumi yang rendah yang dikembangkan, 

atau dapat mencakup rancangan atau Kerangka Acuan (TOR) akhir untuk ESIA dan  instrumen 

perlindungan  lainnya  jika  prospek  akan  dikirim  ke  pasar  untuk  pembangunan  dalam  jangka 

pendek. 

5.8 Prosedur Operasional Penasihat Teknis 

95. Kerangka Acuan untuk komponen Penasehat Teknis akan membutuhkan: 

a.   Spesialis  perlindungan  untuk  menjadi  bagian  dari  tim,  di  mana  diperlukan  (seperti 

Pedoman Praktik yang Baik, dan KPE); 

b.   Saran dan output untuk mematuhi ESMF, RPF dan IPPF; 

c.   Saran  dan  output  untuk  sesuai  dengan  Kebijakan  Perlindungan  Bank  Dunia  dan 

kebijakan mengenai Gender dan Pengungkapan; 

d.   Konsultasi  luas  dengan  para  pemangku  kepentingan  terkait,  dan masyarakat  di mana 

diperlukan; dan 

e.   Pengungkapan dokumen teknis. 

96. Divisi Pengelolaan yang Berkelanjutan atas Bisnis dan Perlindungan Sosial Lingkungan Hidup PT 

SMI (ESS & BCM) (yang didukung oleh konsultan jika perlu), akan meninjau output penasehat 

teknis  dan  memberikan  komentar  dan  masukan  untuk  memastikan  konsistensi  dengan 

dokumen  kerangka  PPHEPB.  Spesialis  perlindungan  Bank  Dunia  akan  meninjau  dan 
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memberikan  komentar  mengenai  output  penasehat  teknis  untuk  memastikan  konsistensi 

dengan kebijakan dan dokumen kerangka PPHEPB. 
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6 KERANGKA KEBIJAKAN PEMUKIMAN KEMBALI  

6.1 Prinsip‐Prinsip Pokok 

97. Di bawah PPHEPB,  ini Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali  (RPF) memberikan pedoman 

penyaringan  pemukiman,  penilaian,  pengaturan  kelembagaan,  dan  proses  mengenai 

Pemukiman  Kembali    secara  Paksa  yang  harus  dipatuhi  oleh  staf  manajemen  proyek, 

konsultan,  dan  pihak‐pihak  terkait.  RPF  akan memandu  persiapan  Pembebasan  lahan  dan 

Rencana  Aksi  Pemukiman  Kembali  (LARAP)  untuk masing‐masing  sub‐proyek.  OP  4.12  dari 

Bank Dunia tentang Pemukiman Kembali secara Paksa menetapkan standar dalam mengatasi 

dan mengurangi risiko akibat pemukiman kembali secara paksa, termasuk kasus pengambilan 

tanah secara paksa. 

98. Bank Dunia mengakui bahwa pengambilalihan lahan dan pembatasan penggunaan lahan yang 

disebabkan  oleh  proyek  dapat memiliki  dampak  yang merugikan  pada  pengguna  lahan  dan 

masyarakat. Di sini "pemukiman kembali secara paksa" mengacu baik untuk pemindahan fisik 

(relokasi  atau  kehilangan  tempat  tinggal)  dan  perpindahan  ekonomi  (kehilangan  aset  atau 

akses terhadap aset yang menyebabkan hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian 

lainnya) sebagai akibat dari kegiatan proyek. Pemukiman kembali dianggap secara paksa ketika 

orang  atau  masyarakat  yang  terkena  dampak  tidak  memiliki  hak  untuk  menolak 

pengambilalihan lahan atau pembatasan penggunaan lahan yang mengakibatkan pemindahan 

fisik atau ekonomi. Hal ini terjadi dalam hal: (i) pengambilalihan secara sah, atau pembatasan 

sementara atau permanen pada penggunaan  lahan, dan (ii) penyelesaian yang dinegosiasikan 

di  mana  pembeli  dapat  mempergunakan  untuk  pengambilalihan  atau  memberlakukan 

pembatasan hukum atas penggunaan lahan jika negosiasi dengan penjual gagal. 
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99. Sejak pengambilalihan lahan untuk kegiatan pengeboran kemungkinan akan dilakukan melalui 

mekanisme  transaksi  tanah  sukarela  seperti  kesediaan pembeli–kesediaan penjual11, RPF  ini 

menerangkan prinsip dan prosedur pengambilalihan lahan yang dinegosiasikan. Namun, dalam 

kasus  apapun  dampak  ekonomi,  sosial,  atau  lingkungan  dari  kegiatan  proyek  (eksplorasi 

pengeboran)  yang  merugikan  selain  pengambilalihan  lahan  (misalnya,  hilangnya  akses 

terhadap  aset atau sumber daya atau pembatasan penggunaan lahan), dampak tersebut akan 

dihindari, diminimalisir,  dikurangi  atau diberikan  kompensasi melalui proses penilaian  sosial 

sebagai bagian dari penilaian dampak  lingkungan dan  sosial. Namun,  jika ada dampak  sosial 

yang signifikan dari pengambilalihan  lahan secara sukarela, PT SMI akan mempertimbangkan 

menerapkan persyaratan Bank Dunia OP 4.12 tentang Pemukiman Kembali secara Paksa untuk 

menghindari, memulihkan atau mengurangi dampak. 

100. Tujuan umum dari kebijakan Bank Dunia tentang pemukiman kembali dengan Paksaan adalah 

sebagai berikut: 

a. Pemukiman  kembali  dengan  Paksaan  harus  dihindari  jika  memungkinkan,  atau 

diminimalkan, dengan mencari desain proyek alternatif yang lain; 

b. Jika tidak memungkinkan untuk menghindari pemukiman kembali, kegiatan pemukiman 

kembali harus dirancang dan dilaksanakan  sebagai bagian dari program pembangunan 

berkelanjutan, misalnya, menyediakan  sumber daya yang  cukup untuk memungkinkan 

orang‐orang yang dipindahkan oleh proyek untuk berbagi manfaat proyek. Orang‐orang 

yang  dipindahkan  oleh  proyek  harus  berkonsultasi  dengan  serius  dan  diberikan 

kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  program 

pemukiman kembali; dan 

                                                      
11  Yaitu,  transaksi‐transaksi  pasar  dimana  penjual  tidak  diwajibkan  untuk menjual  dan  pembeli  tidak  dapat menggunakan 

prosedur pengambilalihan atau prosedur yang diwajibkan jika negosiasi gagal. 
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c. Para  pengungsi  harus menerima  bantuan  dalam  upaya mereka  untuk meningkatkan 

mata  pencaharian  dan  standar  hidup  mereka,  atau  setidaknya  untuk  memulihkan 

mereka, secara  riil, sampai  tingkat sebelum perpindahan, atau ke  tingkat yang berlaku 

sebelum dimulainya proyek, mana yang lebih tinggi. 

101. Sebelum  pelaksanaan  kegiatan  pengambilalihan  lahan  dan  pemukiman  kembali,  PT  SMI  akan 

mengadopsi pendekatan dan metodologi penilaian  sosial  seperti yang minta oleh persyaratan 

OP4.12 sebagai berikut: 

a.   Menghindari  pemukiman  kembali  dengan  Paksaan  dan,  jika  tidak  dapat  dihindari, 

meminimalkan potensi dampak; 

b.   Menilai dampak ekonomi dan sosial yang potensial dari pengambilalihan  lahan dengan 

Paksaan dan pemukiman kembali pada PAP dan mata pencaharian mereka; 

c.   Mengidentifikasi kategori atas pihak yang terkena dampak dan hak masing‐masing; 

d.   Menetapkan proses konsultasi yang jelas dan partisipasi terhadap PAP dalam persiapan 

dan perencanaan pengambilalihan  lahan dan pemukiman kembali dengan Paksaan,  jika 

ada, serta penyebaran informasi kepada PAP; 

e.   Mengkompensasi aset yang hilang atas biaya penggantian penuh; 

f.   Memberikan kompensasi kepada pengguna  lahan  informal/ilegal atas aset yang hilang 

dan memberikan bantuan dalam relokasi, jika diperlukan; 

g.   Memberikan kompensasi dan mendapatkan akses hukum atas  tanah yang diambil alih 

sebelum memulai konstruksi; 

h.   Memberikan  informasi  dan  mempersiapkan  program‐program  bantuan  khusus  bagi 

kelompok rentan termasuk orang‐orang yang tidak memiliki harta tak bergerak; dan 

i.   Menyediakan  dan menyiapkan  rencana  untuk  penanganan  keluhan  dan  pemantauan 

sesuai dengan RPF. 
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6.2 Hukum dan Kebijakan Indonesia Berkaitan dengan Pengambilalihan Lahan  

102. Eksplorasi panas bumi penting bagi pembangunan  infrastruktur energi, dan di bawah  sistem 

negara  ini  dikategorikan  sebagai  pengembangan  kepentingan  umum.  Dalam  kasus 

pengambilalihan lahan untuk pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum, setiap sub‐

proyek harus mengacu pada UU 2 Tahun 2012 tentang P pengambilalihan lahan untuk Kegiatan 

Proyek  Bagi  Kepentingan  Umum.  Berikut  ini  adalah  peraturan  pelaksanaannya:  Keputusan 

Presiden Nomor 71 tahun 2012, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 

2012,  Peraturan Menteri  Keuangan Nomor  13/PMK.02  2013,  dan  Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 72 tahun 2012.  

103. Keputusan Presiden Nomor 71 tahun 2012 telah diubah empat kali. Perubahan utama adalah: 

Nomor 40  tahun 2014  (...pengambilalihan  lahan hingga 45 hektar dapat  langsung dilakukan 

oleh  lembaga yang membutuhkan  tanah dengan pemegang hak atas  tanah melalui  transaksi 

bisnis  atau  cara  lain  yang  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  ...); Nomor  99  tahun  2014  (... 

Kepala  Pelaksanaan  Pengambilalihan  lahan mengeluarkan nilai  kompensasi  yang  timbul dari 

penilai atau penilai publik); Nomor 30 tahun 2015 (... Keuangan untuk pengambilalihan  lahan 

dapat  bersumber  dari  perusahaan  (Badan Usaha)  sebagai  Badan  yang membebaskan  lahan 

telah  diberikan  hak  untuk  bertindak  atas  nama  negara, menteri,  lembaga  pemerintah  non 

kementerian, atau provinsi atau pemerintah kabupaten, dan yang paling terbaru, No. 148 dari 

2015  (...pengambilalihan  lahan    untuk  tujuan  pembangunan  kepentingan  umum  hingga  5 

hektar  tidak  memerlukan  surat  penetapan  lokasi.  Badan  yang  memerlukan  lahan  akan 

menggunakan penilai untuk penilaian tanah ....). 

102.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02 tahun 2013 juga telah diubah dengan Nomor 

10/PMK 02 2016, yang menunjukkan alokasi anggaran ambang batas untuk pengambilalihan 

lahan  untuk  proyek  pembangunan  kepentingan  umum.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri 
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Nomor  72  tahun  2012  menunjukkan  dana  operasional  dan  dukungan  atas  pelaksanaan 

pengambilalihan lahan untuk pengembangan kepentingan masyarakat bersumber dari APBD. 

103.   Peraturan Kepala Biro Pertanahan Nasional  (BPN) Nomor 5  tahun 2012  telah diubah dengan 

No  6  tahun  2015,  yang  menyoroti  skema  dana  talangan  (  bailout)  untuk  mempercepat 

pembangunan  infrastruktur. Pemerintah merevisi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang 

(ATR)  Nomor  6  tahun  2015  untuk  Peraturan  Perubahan  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) 

Nomor  5  Tahun  2012  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah.  Revisi  ini 

membuka  kesempatan  bagi  pengusaha  swasta  untuk  melakukan  bailout12  (dana  talangan) 

dana  pengambilalihan  lahan  untuk  proyek‐proyek  infrastruktur  untuk  kepentingan  umum. 

Kemudian dana talangan diganti dengan menggunakan dana APBN melalui kementerian atau 

instansi terkait. 

104.  Pengambilalihan  lahan  untuk  pembangunan  kepentingan  umum  harus  dilakukan  sesuai  dengan 

Rencana  Tata  Ruang Wilayah;  Rencana  Pembangunan Nasional  /Daerah;  Rencana  Strategis; 

dan Rencana Kerja Badan yang membutuhkan tanah. Namun, seperti yang ditunjukkan dalam 

Penjelasan Pasal 7 (2) UU 2 tahun 2012, kegiatan energi panas bumi adalah untuk tingkat yang 

fleksibel,  tidak  pasti  dan  berubah‐ubah.  Karena  itu,  perencanaan  yang  fleksibel  diperlukan 

untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pengembangan sumber daya energi panas bumi. 

105.  Undang‐Undang No. 2  tahun 2012  telah meningkatkan secara signifikan sistem negara untuk 

pemukiman  kembali  dengan  perlindungan  yang  lebih  besar  atas  hak‐hak  pemilik  properti 

melalui konsultasi dan kompensasi yang adil. Hal ini juga berkaitan dengan kompensasi untuk 

properti yang tidak mempunyai bukti kepemilikan  jika pengambilalihan  lahan diperlukan. Jika 

lahan tersebut secara publik dimiliki, undang‐undang tidak berlaku dan tanah yang diperlukan 

                                                      
12 Dana talangan awal swasta untuk pengambilalihan  lahan. Pendekatan  ini akan menguntungkan pembangunan  jalan tol dan 
membantu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dapat dengan cepat membangun jalan tol. Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan (PUPR) juga mensyaratkan untuk menyusun peraturan teknis tentang penggunaan pribadi dari dana talangan. 
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akan  dibebaskan  sesuai  dengan  Undang‐Undang  Nomor  5  Tahun  1960,  di mana  Pasal  18 

menyatakan  bahwa  hak  atas  tanah  dapat  diambil  alih  oleh  pemerintah  untuk  kegiatan 

kepentingan umum dengan memberikan kompensasi yang wajar sesuai dengan prosedur yang 

diatur dalam UU tersebut. UU juga mengatur bahwa entitas publik, termasuk perusahaan milik 

negara,  berhak  untuk  memperoleh  tanah  berdasarkan  mekanisme  ini13.  Demikian  pula, 

perusahaan  swasta  juga  dapat  memperoleh  tanah  dengan  membangun  kemitraan  swasta 

publik dengan BUMN dan instansi pemerintah yang memenuhi syarat. 

106.  Undang‐undang  2  tahun  2012  dan  peraturan  pendukungnya menetapkan  bahwa  penilaian 

kompensasi harus dilakukan oleh "... Penilai Independen dan Profesional, yang memiliki lisensi 

dari Kementerian Keuangan sebagai Penilai Publik dan terdaftar di Badan Pertanahan Nasional 

(BPN)". Masyarakat  Penilai  Indonesia  (MAPPI) menerbitkan  Standar  Penilaian  306,  Penilaian 

dalam  Konteks  Pengadaan  Tanah  untuk  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum,  untuk 

memberikan pedoman dan mendukung pelaksanaan UU No. 2  tahun 2012. Standar  tersebut 

mengikuti prinsip yang sama seperti UU, di mana penentuan jumlah kompensasi berdasarkan 

pada "prinsip‐prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, transparansi, perjanjian, 

partisipasi, kesejahteraan, keharmonisan dan keberlanjutan." Nilai Penggantian Wajar adalah 

berdasarkan  pada  nilai  pasar  properti,  dengan  memperhatikan  unsur‐unsur  non‐fisik  yang 

terkait dengan hilangnya  kepemilikan properti, yang disebabkan oleh pengambilalihan  lahan 

Definisi  Nilai  Penggantian Wajar mengikuti  prinsip‐prinsip  yang  sama  sebagaimana  definisi 

untuk kompensasi seperti dikutip sebelumnya. 

                                                      
13 Selain UU 2 tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya, terdapat peraturan  lain yang berkaitan dengan pembebasan  lahan 
dan pemukiman  kembali untuk  kepentingan umum,  seperti Keputusan Presiden Nomor  40  tahun  2016  tentang Percepatan 
Pembangunan  Infrastruktur  Listrik  yang  memiliki  aspek  penting  dalam  mengurangi  waktu  proses  pembebasan  lahan  dan 
menentukan lokasi. Ini dibahas lebih lanjut pada bagian 8.3. Sektor energi dalam dokumen ini. 
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107.  Penilaian  terdiri dari  komponen  fisik dan non‐fisik. Komponen  fisik  yang  akan dikompensasi 

mencakup: a) tanah; b) ruang di atas dan di bawah tanah; dan c) bangunan; dan d) fasilitas dan 

fasilitas pendukung bangunan. Komponen non‐fisik yang akan dikompensasi meliputi: 

 Hak pelepasan pemilik tanah, yang akan diberikan sebagai premi dalam  istilah moneter 

berdasarkan  peraturan  perundang‐undangan  yang  ada.  Penggantian  dapat mencakup 

hal‐hal yang berkaitan dengan: a) kehilangan pekerjaan atau kerugian bisnis,  termasuk 

perubahan profesi (sehubungan dengan Undang‐Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 33 

huruf f Penjelasan); b) kerugian emosional yang terkait dengan hilangnya tempat tinggal 

akibat pengambilalihan lahan (dengan memperhatikan UU No 2 tahun 2012 Pasal 1 Ayat 

10, Pasal 2 penjelasan dan Pasal 9, ayat 2). 

 Biaya transaksi, seperti biaya pemindahan dan pajak terkait. 

 Kompensasi untuk masa tunggu, yaitu, pembayaran untuk memperhitungkan perbedaan 

waktu antara tanggal penilaian dan tanggal pembayaran yang diperkirakan. 

 Hilangnya nilai sisa tanah, yang dapat dihitung atas seluruh nilai tanah jika tidak bisa lagi 

digunakan sebagaimana dimaksud. 

 Biaya kerusakan dan perbaikan fisik atas bangunan dan struktur di atas tanah, jika ada, 

sebagai akibat dari pengambilalihan lahan. 

6.3 Kebijakan Perlindungan Bank Dunia OP4.12 Tentang Pemukiman Kembali dengan Paksaan  

108.  Kebijakan  ini  bertujuan  untuk  menghindari  pemukiman  kembali  dengan  Paksaan  apabila 

memungkinkan.  Namun,  kebijakan  ini  menetapkan  jika  diperlukan‐  persyaratan  untuk 

berpartisipasi  dalam  perencanaan  pemukiman  kembali,  serta  penyediaan  kompensasi  yang 

meningkatkan, atau setidaknya mengembalikan, pendapatan dan standar hidup. Pengalaman 

Bank  dengan  proyek‐proyek  panas  bumi  di  Indonesia  terkait    pemukiman  kembali  dengan 

Paksaan  menunjukkan  bahwa  tanah  diperoleh  melalui  transaksi  komersial  bukan 
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pengambilalihan,  dan  pemukiman  kembali  dengan  Paksaan  tidak  terjadi.  Namun,  RPF  ini 

menetapkan  prinsip‐prinsip  dan  prosedur  untuk  pengambilalihan  lahan  dan  pemukiman 

kembali  dalam  hal  terdapat  kondisi  ketika  PT  SMI  harus  meminta  pengambilalihan  atau 

pemukiman kembali dengan Paksaan. 

109.  Bank Dunia OP 4.12 tidak berlaku untuk pemukiman kembali yang timbul dari transaksi tanah 

secara sukarela (yaitu, transaksi pasar di mana penjual tidak berkewajiban untuk menjual dan 

pembeli  tidak  dapat melakukan  ekspropriasi    atau  prosedur  wajib  lainnya  yang  dikenakan 

sanksi oleh sistem hukum dari negara tuan rumah  jika negosiasi gagal).  Ini  juga tidak berlaku 

atas dampak pada mata pencaharian di mana proyek  ini  tidak mengubah penggunaan  lahan 

dari kelompok atau masyarakat yang terkena dampak. 

 

6.4 Kesenjangan Analisis 

110.  Ada  potensi  perbedaan  antara  persyaratan  kebijakan  perlindungan WB  dan  sistem  negara 

dalam  hal  penegakan  tanggal  akhir  pada  awal  sensus  dan  survei  lainnya.  Tujuannya  adalah 

untuk mencegah  tuntutan  palsu  dan masuknya  penduduk  ke  daerah  proyek.  Catatan  akhir 

pada OP  4.12  Bank Dunia  21  berbunyi:  "Biasanya,  tanggal  akhir  ini  adalah  tanggal  sensus 

dimulai.  Tanggal  akhir  juga bisa menjadi  tanggal wilayah  proyek  itu  digambarkan,  sebelum 

sensus, dengan ketentuan bahwa telah ada penyebaran  informasi publik yang efektif tentang 

daerah  yang  digambarkan,  dan  penyebaran  sistematis  dan  terus‐menerus  setelah  delineasi 

untuk mencegah arus penduduk lebih lanjut. Merujuk pada Bagian 6.6 mengenai bagaimana ini 

akan  dikelola  untuk  PPHEPB.  Potensi  perbedaan  lainnya  berkaitan  dengan  pemulihan mata 

pencaharian dan pemberian kompensasi non‐tunai. Sistem negara menunjukkan bahwa mata 

pencaharian  yang hilang ditutupi dengan  kompensasi uang  tunai,  sedangkan prosedur Bank 

berisi  serangkaian  tindakan  yang  menjamin  pemulihan  mata  pencaharian.  Perkembangan 
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terbaru  dari  sistem  negara  telah  menyoroti  kebutuhan  untuk  mengembangkan  pedoman 

teknis  untuk  mengatasi  relokasi  termasuk  pemulihan  mata  pencaharian.  Namun  kecuali 

pedoman  telah  dikeluarkan,  proyek‐proyek  yang  didanai  Bank  Dunia  harus  terus 

menambahkan  klausul  yang  berhubungan  dengan  pemulihan  mata  pencaharian  dan 

pemberian kompensasi non‐tunai. 

 

6.5 Proses Persiapan dan Persetujuan Rencana Aksi Pemukiman Kembali  

111.  Tergantung  pada  hasil  ESIA,  LARAP  akan  disusun  ketika  akan  ada  pengambil‐alihan  lahan 

secara paksa dan/atau pemukiman kembali dan/atau pembatasan akses pada sumber daya. PT 

SMI melalui  afiliasinya akan menyusun  LARAP  sesuai dengan persetujuan OP 4.12 Bank dan 

sistem  negara.14  Pelaksanaan  LARAP  mensyaratkan  persetujuan  Bank.  Sub‐bab  berikut  ini 

merinci unsur‐unsur yang diperlukan untuk menyusun LARAP. 

6.5.1 Informasi yang diperlukan untuk pengambilalihan lahan Pribadi atau Tanah Desa Secara Paksa  

112.  PT  SMI  melalui  afilliasinya  akan  memberikan  dokumentasi  mengenai  kebutuhan 

pengambilalihan lahan (termasuk tanah yang akan dibutuhkan untuk proyek di masa yang akan 

datang).  Para  ahli  pembangunan  sosial  Bank  akan  mengkaji  dokumen  dan  menentukan 

pemulihan jika ada keadaan yang akan membahayakan sesuai dengan OP 4.12. Jika demikian, 

informasi tambahan dan tindakan yang tepat mungkin diperlukan oleh PT SMI.  

113.  PT  SMI  kemudian  akan  menggunakan  format  pelaporan  tertutup  (Disingkat  LARAP  dalam 

Lampiran L atau LARAP penuh dalam Lampiran K) untuk menyelesaikan isu‐isu berikut: 

                                                      
14 Sesuai dengan sistem perlindungan negara, dalam  tahap  ini, PT SMI akan membuat Rencana pengambilalihan  lahan untuk 

Kepentingan  Umum  sesuai  dengan  peraturan  perundang‐undangan.  Rencana  ini  mengacu  pada  Perencanaan  Daerah, 

Perencanaan Tata Ruang dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, 

Rencana Strategis, dan Rencana Kerja dari Instansi terkait. 



 

91 
 

a.   Penilaian  dampak  sementara  dan  permanen  terhadap  pengambilalihan  lahan  atau 

pengambilalihan,  dan  kategori‐kategori  orang/rumah  tangga  yang  terkena  dampak, 

jumlah tanah/bidang tanah yang terkena dampak, persentase tanah/bidang tanah yang 

terkena  dampak  dalam  pemilikan  tanah  apapun,  penggunaan  tanah  sebelum  dan 

sesudah pembebasan, penggunaan lahan sebelum dan jumlah pemilik. 

b.   Dokumentasi  atas  situasi  sosial  ekonomi  dari  rumah  tangga  yang  terkena  dampak, 

seperti  aliran  pendapatan  dan  persentase  penghasilan  yang  berasal  dari  tanah  yang 

diperoleh  sesuai  dengan  persyaratan  kebijakan  upaya  perlindungan  WB.  Tujuannya 

adalah  untuk  memahami  dampak  buruk  pada  mata  pencaharian  pengungsi  dan 

memberikan  langkah‐langkah pemulihan untuk memberikan kompensasi atas kerugian 

pendapatan mereka. 

c.   Standar kompensasi yang diterapkan untuk kerugian  tanah  sementara dan permanen, 

hilangnya hasil panen, hilangnya pohon produktif, kehilangan tempat tinggal dan usaha 

(mendokumentasikan nilai setara dengan biaya penggantian penuh), 

d.   Hasil keputusan pengadilan, jika ada, 

e.   Penyediaan lahan pengganti, jika relevan, dan 

f.   Penyediaan  dokumentasi  untuk  kelompok  rentan,  penanganan  keluhan  dan 

pemantauan. 

114.  Berdasarkan hukum Indonesia, Rencana Pengambilalihan Lahan dalam Dokumen Kepentingan 

Umum  yang  disusun  dalam  bentuk  dokumen  perencanaan  pengambilalihan  lahan  harus 

mensyaratkan: (a) tujuan rencana pembangunan; (b) konsistensi dengan Rencana Tata Ruang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;  (c)  lokasi tanah;  (d) ukuran tanah yang 

dibutuhkan;  (e)  deskripsi  status  tanah  (hukum  dan  fisik);  (f)  estimasi masa  pengambilalihan 

lahan; (g) estimasi masa pelaksanaan konstruksi; (h) estimasi nilai tanah; (i) rencana anggaran; 
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dan (j) bahwa Rencana tersebut harus dibuat berdasarkan studi kelayakan yang disusun sesuai 

dengan  peraturan  perundang‐undangan.  Langkah  terakhir  adalah  penyampaian  Rencana 

Pengambilalihan  Lahan  dalam  Dokumen  Kepentingan  Umum  kepada  Gubernur  dengan 

dokumen pendukung yang lengkap. 

6.5.2 Informasi yang Diperlukan untuk Pengambilalihan Lahan Umum  

115.  OP4.12 juga berlaku di mana tanah publik (tanah milik Pemerintah Indonesia atau pemerintah 

daerah)  dibeli,  dipindahkan,  disewakan  atau  digunakan  secara  informal/sementara  oleh  PT 

SMI.    Ini  juga  mencakup  kenikmatan‐kenikmatan.  Sementara  transaksi  tanah  mungkin 

'sukarela'  oleh  lembaga  pemerintah,  mungkin  ada  pihak  ketiga  yang  menggunakan  tanah 

(penyewa,  pengguna  lahan  informal,  penghuni  liar  dll)  yang  akan  tunduk  pada  pemukiman 

kembali secara Paksa. 

116.  Dalam hal  ini, PT SMI akan menyerahkan Ringkasan Pemeriksaan Dampak Sosial kepada Bank 

Dunia, dengan menggunakan  informasi dari Proses Pemeriksaan Secara Rinci  (Merujuk pada 

Bagian 5.3). PT SMI akan mendokumentasikan mekanisme pemindahan, jumlah tanah, apakah 

itu digunakan dan untuk  tujuan  apa, dan  jumlah, nama,  jenis  kelamin dan  status pengguna 

tanah (misalnya, penyewa, pengguna informal). 

117.  Untuk setiap sub‐proyek yang memerlukan pemukiman kembali secara paksa dari pihak ketiga 

dari  tanah  publik,  PT  SMI  akan  menyusun  LARAP,  dan  menyerahkan  kepada  Bank  untuk 

disetujui  sebelum  pelaksanaan  pengambilalihan  lahan.  Entitas  Pemerintah  Indoensia  (dalam 

hal  ini EBTK atau LMAN) akan  terlibat  sebagai pemilik  tanah  / pemegang  sewa akhir. LARAP 

akan mencakup penjelasan  rinci  tentang perencanaan dan pelaksanaan pemukiman  kembali 

sesuai dengan OP 4.12. Bank Dunia. Ruang  lingkup dan tingkat rincian LARAP akan bervariasi 

dengan besarnya dan kompleksitas atas permasalahan pengambilalihan lahan dan kompensasi. 

Rencana tersebut akan menunjukkan jumlah dan kepemilikan persil yang akan diambilalih atau 
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tunduk pada sewa atau kenikmatan, jumlah persil tanah yang terkena dampak, perkiraan biaya 

tanah dan aset lainnya yang akan dibebaskan atau tunduk pada akuisisi, tanggung jawab untuk 

pelaksanaan dan  jadwal untuk pengambilalihan. Bank Dunia akan meninjau dan memastikan 

kesesuaian pengambilalihan lahan dan proses pemukiman kembali pada OP4.12. 

118.  Setelah LARAP diberikan izin oleh Bank, LARAP akan diungkapkan secara lokal di lokasi proyek 

dan di situs web Infoshop Bank.  

119.  Entitas Pemerintah  Indonesia  (EBTKE atau LMAN) akan bertanggungjawab pada pelaksanaan 

dokumen LARAP, termasuk seluruh dukungan dan hal yang perlu dibayarkan. 

120.  PT  SMI  akan  mereview  afilisiasinya  dan  memastikan  bahwa  pelaksanaan  proyek  ini 

sepenuhnya sesuai dengan LARAP dan memberikan pemantauan yang memadai dan pelaporan 

kegiatan yang ditetapkan dalam LARAP. Sebagai bagian dari pelaksanaan LARAP, PT SMI akan 

memberikan  laporan  triwulanan  mengenai  kegiatan  pengambilalihan  lahan  kepada  Bank 

Dunia,  sebagai  bagian  dari  laporan  kemajuan  proyek  secara  keseluruhan.  Laporan  ini  akan 

menunjukkan  jumlah  dan  kepemilikan  tanah  yang  terkena  dampak  dan  statusnya  saat  ini, 

kemajuan  negosiasi  dan  banding,  dan  harga  yang  ditawarkan  dan  pada  akhirnya  dibayar 

(dilaporkan sebagai  jumlah meter persegi atas seluruh bidang tanah dan ukuran area spesifik 

yang diambilalih, dan  jumlah per meter persegi). Pada akhir proyek dan  sebagai bagian dari 

laporan penyelesaian proyek, PT SMI akan memberikan Bank dengan audit penyelesaian. 

121.  Bank Dunia mengawasi pelaksanaan LARAP untuk memastikan kepatuhan dengan OP 4.12. Jika 

perlu,  Bank  Dunia  dapat menghubungi  pihak  yang  terkena  dampak  untuk mengkonfirmasi 

keabsahan dan menentukan apakah proses dan hasil telah memenuhi OP/BP 4.12 atau tidak. 

Namun, setelah penentuan lokasi selama tahap persiapan, setiap transaksi tanah hanya dapat 

dilakukan ke BPN. Pembekuan tanah telah diterapkan ketika penentuan lokasi efektif. 
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122.  Berdasarkan  sistem  negara,  entitas  yang  bertanggung  jawab  atas  kegiatan  dalam  tahap 

persiapan  ‐  termasuk  proses  persetujuan  LARAP  –  adalah  (1)  entitas  Pemerintah  Indoensia 

yang  akan  menjadi  pemilik  tanah/pemegang  sewa  akhir  (yaitu  EBTK  atau  LMAN)  dan  (2) 

Pemerintah Daerah. PT SMI dan Pemerintah Daerah. Setelah dokumen tersebut diajukan oleh 

PT  SMI,  Gubernur  akan  membentuk  Tim  Persiapan  untuk  pengambilalihan  lahan  proyek. 

Berdasarkan  instruksi Gubernur, Tim akan menyiapkan  'Penetapan Lokasi' mengikuti  langkah‐

langkah di bawah ini: 

a. Pemberitahuan rencana pembangunan; 

b. Identifikasi rencana pembangunan; 

c. Melakukan konsultasi publik mengenai rencana pembangunan; 

d. Pengumuman 'penentuan lokasi' (Penetapan Lokasi Pembangunan); 

e. Pengungkapan  Penentuan  Lokasi  (yang  akan  dicetak  dan  ditempatkan  di  Kantor 

Kelurahan), dan mengumumkan di koran/media elektronik lokal. 

6.6 Tanggal Akhir dan Kriteria yang Memenuhi Syarat untuk Pihak‐Pihak yang Terdampak  

123.   Setiap orang yang menderita kerugian atau kerusakan tanah, aset, bisnis atau akses ke sumber 

daya  produktif,  sebagai  akibat  dari  pengambilalihan  lahan    secara  Paksa  atau  pemukiman 

kembali,  berhak  untuk  mendapatkan  kompensasi  dan/atau  bantuan  pemukiman  kembali. 

Tanggal akhir kelayakan untuk kompensasi dan/atau bantuan pemukiman kembali adalah hari 

terakhir  selama  sensus/inventarisasi  aset.  Masyarakat  yang  terkena  dampak  akan 

diinformasikan mengenai  tanggal  akhir melalui  instansi  yang  bertanggung  jawab,  orang  tua 

dan tokoh masyarakat. Individu atau kelompok yang tidak hadir pada saat pendaftaran tetapi 

yang memiliki klaim yang sah atas keanggotaan dalam masyarakat yang terkena dampak dapat 

diakomodasi. 
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124.  Berdasarkan  sistem  negara,  tanggal  akhir  ditentukan  selama  tahap  implementasi  setelah 

verifikasi  kelayakan  telah  dilakukan  (Lihat  Bagian  6.7).  Kantor  Pertanahan  (BPN)  tingkat 

provinsi akan bertanggung jawab atas kegiatan tahap pelaksanaan, yang memiliki kewenangan 

untuk mendelegasikan ke tingkat kabupaten15. Sebelum tanggal akhir, Kantor Pertanahan akan 

melakukan langkah‐langkah ini: 

a. Mengembangkan tim implementasi, termasuk di tingkat lokal; 

b. Persediaan, identifikasi dan pengungkapan hasil; 

c. Pengajuan keberatan dan verifikasi. 

6.7 Bukti Kelayakan  

125.   Entitas  Pemerintah  Indonesia  (yaitu  EBTKE  atau  LMAN)  yang  akan  bertanggung  jawab  atas 

pengambilalihan  lahan  akan  mempertimbangkan  berbagai  formulir  bukti  sebagai  bukti 

kelayakan untuk orang‐orang yang terkena dampak yang tercantum dalam RPF, misalnya, hak 

hukum  formal,  seperti  sertifikat  pendaftaran  hak  atas  tanah,  surat  perjanjian  penyewaan 

rangkap dua, perjanjian  sewa‐menyewa, kuitansi  sewa,  izin bangunan dan perencanaan,  izin 

operasi  bisnis,  dan  tagihan  utilitas;  atau  sebagai  pengganti  dari  dokumentasi  formal,  surat 

pernyataan yang ditandatangani oleh pemilik tanah dan penyewa yang disaksikan oleh pejabat 

berwenang  administratif.  Kriteria  untuk  menetapkan  klaim  untuk  kelayakan  tanpa 

dokumentasi apapun akan ditentukan berdasarkan kasus per kasus. 

126.  Hanya  orang‐orang  yang  terkena  proyek  yang  disebutkan  selama  sensus/inventarisasi  aset 

harus  memenuhi  syarat  untuk  mendapatkan  kompensasi  atau  bantuan  tambahan.  Setiap 

struktur baru atau penambahan pada struktur yang sudah ada yang dilakukan setelah tanggal 

akhir  tidak akan dianggap  terpengaruh, dan pemilik atau penghuni mereka  tidak akan dapat 

                                                      
15  Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  2  tahun  2.013  tentang  Pendelegasian  Wewenang  Hak  atas  Tanah  dan  Kegiatan 

Pendaftaran Tanah.  
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mengklaim kompensasi atau bantuan tambahan untuk ini, kecuali mereka dapat menunjukkan 

bahwa  sensus/inventarisasi  aset  telah  gagal untuk mengidentifikasi mereka  sebagai  terkena 

dampak. 

6.8 Kebijakan Penunjukkan  

127.  PAP berikut  akan berhak  untuk menilai  kompensasi,  rehabilitasi, dan dukungan pemukiman 

kembali: 

 PAP  kehilangan  lahan,  struktur,  dan  akses  ke  aset  tersebut,  dan/atau  harus  pindah 

karena  kehilangan mata  pencaharian,  atau  akses  ke  sumber  pendapatan  atau mata 

pencaharian:  Mereka  dengan  hak  hukum  penggunaan  tanah  dan  kepemilikan  akan 

diberikan  kompensasi  atas  tanah,  struktur  dan  aset  ekonomi  atas  tanah  dengan  nilai 

penggantian penuh. Mereka  juga akan diberikan bantuan pemukiman  kembali  sejalan 

dengan persyaratan kebijakan Bank Dunia. 

 PAP  kehilangan  hasil  panen  atau  pohon  yang  memberikan  mata  pencaharian  atau 

pendapatan:  PAP  ini  akan  segera  dibayarkan  secara  penuh  dengan  nilai  penggantian 

pohon, berdasarkan nilai kumulatif untuk seluruh kehidupan produktif serta nilai tanah 

yang kosong. Jika lahan harus dibebaskan sebelum tanaman dipanen, pemilik juga akan 

dikompensasi untuk estimasi nilai tanaman. 

 PAP sebagai penyewa tanah: Penyewa akan dibantu untuk menemukan tanah alternatif 

untuk menyewa. Bantuan  transisi mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa mata 

pencaharian penyewa 'tidak terpengaruh. 

 PAP yang merupakan pengguna tanah  ilegal atau informal: PAP tanpa hak hukum yang 

diakui atau klaim atas tanah yang mereka tempati tidak akan diberikan kompensasi atas 

tanah, tetapi hanya untuk struktur dan aset  lainnya (pohon) di tanah berdasarkan nilai 
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penggantian.  Mereka  yang  menggunakan  tanah  secara  tidak  resmi  untuk  tujuan 

pertanian atau penggembalaan akan dibantu untuk menemukan daerah alternatif. 

 PAP kehilangan mata pencaharian mereka karena pengambilalihan lahan secara Paksa: 

PAP ini juga berhak atas bantuan pemukiman kembali. 

6.9 Biaya Penggantian Secara Penuh dan Perbaikan Mata pencaharian 

128.  Kebijakan perlindungan Bank Dunia mensyaratkan bahwa  kompensasi harus dibayar dengan 

nilai penggantian selain bantuan transisi. Tanah diganti dengan tanah dengan nilai dan fasilitas 

yang  sama.  Aset  mata  pencaharian  diganti  dengan  aset  dari  nilai  yang  sama.  Pembagian 

keuntungan dijamin melalui mekanisme dukungan tambahan bilamana mungkin. 

6.10 Negosiasi Pengambilalihan Tanah/Transaksi Secara Sukarela 

129.  Negosiasi pengambilalihan  tanah, atau  transaksi secara sukarela, akan menjadi metode yang 

lebih  disukai  untuk  membebaskan  tanah.  Lokasi  situs  pengeboran,  dan  infrastruktur 

pendukung seperti akses jalan, adalah fleksibel pada suatu titik, oleh karena itu, ada beberapa 

negosiasi  dimana  lokasi  dipilih  berdasarkan  'kesediaan  pemilik  tanah  untuk  menjual  atau 

menyewa tanah. 

130.  Entitas  Pemerintah  Indonesia  (yaitu  EBTKE  atau  LMAN)  akan  menerapkan  prinsip‐prinsip 

berikut  untuk  negosiasi  pengambilalihan  tanah/transaksi  secara  sukarela  untuk  tahap 

pengeboran eksplorasi: 

 Konsultasi Bermakna dengan PAP, termasuk konsultasi tanpa hak kepemilikan yang sah 

atas tanah dan aset; 

 Penawaran  harga  yang  wajar  atas  tanah  dan  aset  lainnya  sebesar  biaya  pengganti. 

Pengurangan  pajak  penghasilan  atas  transaksi  tanah  akan  dikomunikasikan  secara 

terbuka dengan dan disetujui oleh PAP; 
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 Transparansi dalam negosiasi dengan PAP untuk mengurangi  risiko asimetri  informasi 

dan kekuatan tawar menawar para pihak. Pihak eksternal yang independen akan terlibat 

untuk mendokumentasikan dan memvalidasi proses negosiasi dan penyelesaian. 

131.  Berdasarkan  sistem  negara,  pengambilalihan  lahan  hingga  5  ha  dapat  dilakukan  melalui 

mekanisme  kesediaan  pembeli  –  kesediaan  penjual.  Kitab  Undang‐undang  Hukum  Perdata 

Indonesia Pasal 1458  tentang  Jual dan Beli merinci prinsip‐prinsip dan garis besar kewajiban 

dan  tanggung  jawab  pembeli  dan  penjual.  Berdasarkan  Undang‐undang  ini,  mekanisme 

memiliki karakter wajib, di mana hak‐hak yang melekat pada tanah atau aset yang dijual tidak 

secara  otomatis  dialihkan  kepada  pembeli.  Tidak  seperti  transaksi  tanah  yang  dilakukan 

berdasarkan hukum adat, transaksi tersebut masih mensyaratkan pengalihan hak kepemilikan 

tanah.  Pendaftaran  tanah  merupakan  prasyarat  untuk  mengalihkan  tanah  berdasarkan 

negosiasi pengambilalihan lahan atau mekanisme kesediaan penjual dan pembeli  

132.   Peraturan  Nasional  Menteri  Pertanian  dan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No  5/2012 

menetapkan  prosedur  pendaftaran  tanah.  Peraturan  ini  menjelaskan  persyaratan  proses 

pendaftaran tanah dan pengambilihan, dan menetapkan: (i) langkah‐langkah untuk melakukan 

skala dan pemetaan koordinat  tanah dan prosedur  survei yang disetujui,  (ii) peraturan yang 

berkaitan dengan valuasi di pasar tanah, (iii) dokumentasi yang diperlukan, (iv) publikasi resmi 

atas  klaim  dan  hak  kepemilikan,  (v)  mekanisme  keberatan,  (vi)  prosedur  verifikasi  hak 

kepemilikan, dan (vii) penerbitan sertifikat tanah. 

133.   Namun,  penilaian  aset  yang  terkena  dampak  berdasarkan  lingkup  PPHEPB  akan mengikuti 

prosedur seperti yang ditentukan oleh UU 2  tahun 2012 dan peraturan pendukung, di mana 

penilaian  kompensasi  harus  dilakukan  oleh  "...  Penilai  Independen  dan  Profesional  yang 

memiliki  lisensi  dari  Departemen  Keuangan  sebagai  Penilai  publik  dan  terdaftar  di  Badan 

Pertanahan  Nasional  (BPN)".  Masyarakat  Penilai  Indonesia  (MAPPI)  menerbitkan  Standar 
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Penilaian  (SPI)  306,  Penilaian  dalam  Konteks  Pengadaan  Tanah  untuk  Pembangunan  untuk 

Kepentingan Umum, untuk mendukung pelaksanaan UU 2 tahun 2012. Standar Penilaian 306 

berbagi prinsip‐prinsip yang sama seperti Hukum, yang mendasarkan pada penentuan  jumlah 

kompensasi  pada  prinsip‐prinsip  "manusia,  keadilan,  kemanfaatan,  kepastian,  transparansi, 

perjanjian, partisipasi, kesejahteraan, keharmonisan dan keberlanjutan." 

134.   Nilai  Penggantian  Wajar  adalah  nilai  kepemilikan,  yang  sama  dengan  nilai  pasar  properti, 

dengan memperhatikan unsur‐unsur  seperti  kerugian  kepemilikan non‐fisik  yang  timbul dari 

pengambilalihan  lahan.  Definisi  Penggantian  Nilai  Wajar  adalah  sama  dengan  definisi 

kompensasi dalam UU 2 tahun 2012. 

135.  Ruang Lingkup Penilaian  terdiri dari komponen  fisik dan non‐fisik. Komponen  fisik yang akan 

dikompensasi meliputi: a)  tanah; b)  ruang di atas dan di bawah  tanah;  c) bangunan; dan d) 

fasilitas  dan  fasilitas  pendukung  bangunan.  Komponen  non‐fisik  yang  akan  dikompensasi 

meliputi: 

•   Hak  Pelepasan  pemilik  tanah,  akan  diberikan  sebagai  premi  dalam  istilah  moneter 

berdasarkan  peraturan  perundang‐undangan  yang  ada.  Penggantian  dapat mencakup 

hal‐hal yang berkaitan dengan: a) kehilangan pekerjaan atau kerugian bisnis,  termasuk 

perubahan profesi (sehubungan dengan Undang‐Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 33 

huruf f Penjelasan); b) kerugian emosional yang terkait dengan hilangnya tempat tinggal 

akibat pengambilalihan tanah (dengan memperhatikan UU No 2 tahun 2012 Pasal 1 Ayat 

10, Pasal 2 penjelasan dan Pasal 9, ayat 2). 

•   Biaya transaksi, seperti biaya pemindahan dan pajak yang terkait. 

•   Kompensasi untuk masa tunggu, yaitu, pembayaran untuk memperhitungkan perbedaan 

waktu antara tanggal penilaian dan estimasi tanggal pembayaran. 
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•   Hilangnya nilai sisa tanah, yang dapat dihitung atas seluruh nilai tanah jika tidak bisa lagi 

digunakan sebagaimana dimaksud. 

•   Biaya kerusakan dan perbaikan fisik atas bangunan dan struktur di atas tanah, jika ada, 

sebagai akibat dari pengambilalihan tanah. 



 

101 
 

7 KERANGKA PERENCANAAN MASYARAKAT ADAT 

7.1 Tujuan dan Prinsip 

136.   IPPF  ini  akan  diterapkan  ketika Masyarakat  Adat  (IP)  hadir  di  daerah  pengaruh  sub‐proyek 

seperti  yang  diidentifikasi  selama  proses  pemeriksaan  sosial  dan  lingkungan  atau  kemudian 

selama ESIA. PT SMI bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk 

memenuhi persyaratan yang digariskan oleh kerangka ini. 

137.  Tidak ada definisi Masyarakat Adat yang diterima secara universal. Masyarakat Adat dapat 

disebut  di  berbagai  negara  dengan  istilah‐istilah  seperti:  adat  etnis minoritas,  penduduk 

asli,  suku  bukit,  bangsa  minoritas,  suku  terasing,  negara  pertama,  atau  kelompok  suku 

(dikenal  di  Indonesia  sebagai  Suku  Terasing  (Masyarakat  Adat  Terisolasi)  atau  Kelompok 

Adat Terpencil (Masyarakat Hukum Adat)). 

138.   Istilah "Masyarakat Adat" digunakan dalam arti umum untuk merujuk kepada suatu kelompok 

sosial  dan  budaya  yang  berbeda  yang memiliki  karakteristik  berikut  dalam  tingkatan  yang 

berbeda:  

•   Identifikasi  diri  sebagai  anggota  kelompok  budaya  asli  yang  berbeda  dan  pengakuan 

identitas ini oleh orang lain; 

•   Keterikatan  kolektif  terhahadap  habitat  yang  berbeda  secara  geografis  atau  wilayah 

leluhur di wilayah proyek dan/atau sumber daya alam di dalam habitat dan wilayah; 

•   Budaya adat, ekonomi, sosial, atau lembaga politik adat yang terpisah dari mereka yang 

mendominasi masyarakat atau budaya;   

•   Bahasa asli, sering berbeda dari bahasa resmi negara atau wilayah. 

Memastikan  apakah  kelompok  tertentu menganggap  sebagai Masyarakat Adat untuk  tujuan 

yang mungkin memerlukan penilaian teknis. 
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7.2 Peraturan perundang‐undangan Indonesia berkaitan dengan Perlindungan Masyarakat Adat  

139.  Ketika IP hadir dan terkena proyek, proyek harus memberikan manfaat kepada dan perlu untuk 

mengelola  dampak  buruk  pada  IP16.  Kebijakan  nasional  Indonesia  tentang Masyarakat Adat 

meliputi:  (1)  Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor  111/1999  tentang  Pengembangan 

Masyarakat Adat Terisolasi  (KAT), yang memberikan definisi yang  luas dari Masyarakat Adat 

dan  perlunya  bantuan  pemerintah;  dan  (2)  Undang‐Undang  Nomor  41/1999  tentang  UU 

Kehutanan yang mendefinisikan hutan adat.17 

140.  Peraturan  perundang‐undangan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  IP  adalah:  UUD  1945 

(Amandemen) Bab 18 Ayat #2 dan Bab 281 Ayat #3. Keberadaan masyarakat adat diakui dalam 

Konstitusi Pasal 18 dan Nota Penjelasan nya. Ini menyatakan bahwa dalam mengatur wilayah 

pemerintahan  sendiri dan masyarakat  adat, pemerintah perlu menghormati hak‐hak  leluhur 

wilayah mereka. Setelah amandemen, pengakuan atas keberadaan masyarakat adat diberikan 

dalam Pasal 18 B Ayat 2 (tentang "masyarakat hukum adat" dan pemerintah daerah) dan Pasal 

28 I Ayat 3 ("masyarakat tradisional" dan Hak Asasi Manusia). 

141  Undang‐Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok‐Pokok Agraria (atau UU 

Dasar Agraria/UUPA). Pasal 2 Ayat 4, Pasal 3, dan Pasal 5 mengatur prinsip‐prinsip umum yang 

mengakomodasi  pengakuan  masyarakat  adat,  hak  tanah  ulayat,  dan  hukum  adat.  Dalam 

perkembangan  selanjutnya,  UUPA  mengenai  pengakuan  hukum  adat  terkait  dengan 

"kepentingan nasional". 

                                                      
16 Identifikasi IP berikut kriteria Bank (ayat 137). Identifikasi IP juga akan memenuhi kriteria "Masyarakat Hukum Adat" ‐MHA‐ 

dirangkum dari Peraturan Indonesia dan nilai‐nilai setempat, serta informasi tambahan yang dikumpulkan dari masing‐masing 

kota. 

17 Salah satu perubahan mendasar  terkait dengan Masyarakat Adat adalah penerbitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

35/PUU‐X/2012  yang mengubah Pasal  1  angka  6 UU No.  41/1999  tentang Kehutanan,  yang  kini  telah menjadi  "hutan  adat 

adalah  hutan  yang  terletak  di  dalam wilayah masyarakat  adat".  Sebelumnya,  ada  kata‐kata  "negara"  dalam  pasal  tersebut. 

Dengan penghapusan kata "negara" dari definisi tersebut, sekarang dipahami bahwa hutan adat kini tidak lagi hutan Negara. 
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139. UU  Kehutanan  (UU No.  5  Tahun  1967  dan Undang‐Undang Nomor  41  Tahun  1999). UU  ini 

membagi kawasan hutan menjadi dua kategori: hutan negara dan hutan milik. Hutan negara 

adalah hutan yang  tumbuh di atas  tanah yang  tidak  tercakup oleh hak kepemilikan. Kategori 

hutan negara  juga mencakup hutan ulayat, atau hutan adat. Hutan milik adalah hutan yang 

tumbuh  di  tanah  yang  tercakup  oleh  hak  kepemilikan.  Dengan memasukkan  hutan  ulayat 

sebagai  hutan  negara,  UU  mengabaikan  hak  ulayat  masyarakat  adat  atas  wilayah  hutan 

mereka. 

140. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU‐X/2012 memutuskan bahwa ambiguitas utama 

dalam  Pasal  1  Undang‐Undang  Kehutanan  Nomor  41  Tahun  1999  dan  secara  resmi  diakui 

bahwa hutan adat adalah hutan negara yang terletak di wilayah masyarakat adat. Pasal 5 dari 

UU  yang  sama  direvisi  untuk  memberikan  mandat  bahwa  kategori  hutan  negara  tidak 

mencakup hutan adat. Putusan itu dibuat demi sebuah permohonan yang diajukan oleh Aliansi 

Masyarakat Adat National di Indonesia, atau Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada 

bulan Maret 2012.18 

141. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Depdagri)  Nomor  52  Tahun  2014  tentang  Pedoman 

Pengakuan  dan  Perlindungan  Masyarakat  Adat,  dapat  digunakan  sebagai  acuan  bagi 

pemerintah  daerah mengenai masyarakat  adat.  Bupati/Walikota  dapat membentuk  komite 

Masyarakat Adat di kabupaten/kota, yang berfungsi untuk mengidentifikasi, memverifikasi dan 

memvalidasi  Masyarakat  Adat.  Hasil  verifikasi  dan  validasi,  kemudian  diserahkan  kepada 

                                                      
18 Pada tahun 1999, kongres masyarakat adat Indonesia berlangsung, yang dihadiri oleh lebih dari 200 perwakilan masyarakat 

adat dari 121 masyarakat adat. Kongres menyepakati untuk membentuk aliansi nasional masyarakat adat, AMAN. Pada tahun 

2001,  AMAN  memiliki  24  organisasi  afiliasinya  di  pulau‐pulau  dan  provinsi.  AMAN  memiliki  beberapa  tujuan,  termasuk 

pemulihan kedaulatan kepada masyarakat adat atas hukum sosial ekonomi dan kehidupan budaya, dan kontrol atas tanah dan 

sumber daya alam dan mata pencaharian lainnya. 
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kepala  daerah.  Bupati/Walikota  dapat  menerbitkan  keputusan  tentang  pengakuan  dan 

perlindungan Masyarakat Adat berdasarkan rekomendasi komite. 

142. Peraturan Menteri Kehutanan (Dephut) No. P.62/Menhut‐II/2013 (penyesuaian atas Peraturan 

Menteri  Kehutanan  Nomor  P.44/2012)  tentang  Pembentukan  Kawasan  Hutan.  Peraturan 

Menteri Keuangan  ini dikritik oleh AMAN karena menyamakan kawasan hutan dengan hutan 

negara, yang mereka dianggap bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

35/PUU‐X/2012. 

143. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri (Depdagri), Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan 

Umum  dan  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  79/2014;  No:  PB.3/Menhut‐11/2014;  No: 

17/PRT/m/2014: No: 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara untuk Menyelesaikan Konflik Pemilikan 

Tanah di Kawasan Hutan. Peraturan ini mengakui bahwa ada hak‐hak lain seperti hak adat atas 

tanah hutan. 

144. Peraturan Menteri Badan Pertanahan dan Pembangunan Tata Ruang Nomor 9/2015  tentang 

Tata Cara Membangun Hak Tanah Komunal di Tanah MHA dan Hidup Masyarakat di Daerah 

Khusus. Peraturan ini mengatur hak komunal tidak hanya Masyarakat Hukum Adat, tetapi juga 

kelompok  orang  yang  berada  dan menggantungkan  hidup  di  lahan  yang  sama. Masyarakat 

Hukum  Adat  adalah  sebuah  komunitas  terikat  oleh  hukum  adat,  baik  genealogis  (nenek 

moyang)  dan  teritorial  (kediaman  yang  sama).  Komunitas  ini memiliki  ikatan  sosial‐budaya 

dengan tanah dan sumber daya untuk waktu yang lama. Sedangkan "orang di daerah tertentu" 

adalah orang‐orang yang menguasai tanah selama setidaknya 10 tahun, yang bergantung pada 

hasil hutan dan  sumber daya  alam, dan  yang  kegiatan  sosial‐ekonomi  yang  ada  terkait erat 

dengan daerah. Hak komunal dibahas dalam Peraturan No. 9/2015 yang kontroversial, karena 

mereka  tidak membedakan  sumber  legitimasi  hak  tanah  komunal  antara  yang  berdasarkan 

keanggotaan untuk Masyarakat Hukum Adat versus penggunaan lahan dan kepemilikan daerah 
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dengan orang  lain yang bukan milik dari Komunitas selama  jangka waktu yang diperpanjang. 

Sebagai  akibatnya,  Peraturan  ini  telah mengangkat  permasalahan  hukum,  yaitu  persaingan 

klaim antara kedua kelompok ini. 

145. Undang‐Undang  Nomor  6/2014  mengakui  keberadaan  Desa  Adat.  Pemerintah  daerah 

diberdayakan untuk mengevaluasi batas wilayah suatu Masyarakat Hukum Adat dan menunjuk 

Desa Adat melalui peraturan daerah. Tiga kriteria yang harus dipenuhi: 1) adat dan hak‐hak 

Masyarakat  Hukum  Adat  tradisional  terus  dilakukan  dan  dipertahankan  oleh  anggota 

kelompok,  2)  pelestarian  atas  Desa  Adat  dengan  semua  adat  dan  hak‐hak  sesuai  dengan 

perkembangan masyarakat,  dan  3)  tujuannya  adalah  sejalan  dengan  prinsip‐prinsip  Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

7.3 Kebijakan Bank Dunia OP4. 10 tentang Masyarakat Adat 

146. Kebijakan OP 4.10 Bank Dunia  tentang Masyarakat Adat mengakui bahwa Masyarakat Adat 

mungkin  terkena  berbagai  jenis  risiko  dan  dampak  dari  proyek‐proyek  pembangunan. 

Kebijakan  ini  mengharuskan  proyek  mengidentifikasi  apakah  Masyarakat  Adat  terkena 

dampak  proyek,  dan  secara  tepat,  untuk  melakukan  kegiatan  konsultasi  khusus,  dan 

menghindari  atau  mengurangi  dampak  dari  kelompok‐kelompok  yang  rentan.  Lokasi 

kunjungan  untuk mengkonfirmasi  kehadiran  IP  akan  dilakukan  sesuai  dengan  persyaratan 

yang ditentukan dalam IPPF ini. 

7.4 Persyaratan Umum 

7.4.1 Penghindaran atas Dampak yang Merugikan 

147. PT SMI akan mengidentifikasi, melalui pemeriksaan sosial dan lingkungan dan ESIA, komunitas 

Masyarakat Adat yang mungkin ada di daerah pengaruh  sub‐proyek,  serta  sifat dan  tingkat 

kekayaan budaya sosial dan fisik yang diharapkan, dampak lingkungan serta potensi manfaat 

kepada mereka. PT SMI akan menghindari dampak merugikan apabila dimungkinkan. 
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148. Ketika  penghindaran  tidak  dimungkinkan,  PT  SMI  akan  meminimalkan,  mengurangi  atau 

mengkompensasi  dampak  ini  dengan  cara  yang  sesuai  dengan  budaya.  Tindakan  yang 

diusulkan  akan  dikembangkan  dengan  partisipasi  informasi  dari  Masyarakat  Adat  yang 

terkena  dampak  dan  termasuk  dalam  Rencana  Pembangunan Masyarakat  Adat  (IPP)  yang 

terikat waktu, atau rencana pengembangan masyarakat yang lebih luas, tergantung pada sifat 

dan skala dampak. 

7.4.2 Pengungkapan Informasi, Konsultasi dan Partisipasi yang Terinformasi 

149. PT SMI akan membentuk hubungan yang berkelanjutan dengan masyarakat adat yang terkena 

dampak  sedini mungkin  dalam  perencanaan  sub‐proyek  dan  sepanjang  jangka  waktu  sub‐

proyek. Dalam sub‐proyek dengan akibat buruk pada masyarakat adat yang terkena dampak, 

proses  konsultasi  akan memastikan  konsultasi mereka  bebas,  dilakukan  dan  diinformasikan 

sebelumnya,  (FPIC)  dan  memfasilitasi  partisipasi  informasi  mereka  pada  hal‐hal  yang 

mempengaruhi  mereka  secara  langsung,  seperti  langkah‐langkah  mitigasi  dampak  yang 

diusulkan,  berbagi  manfaat  dan  peluang  pembangunan,  dan  isu‐isu  implementasi.  Proses 

keterlibatan masyarakat  harus  sesuai  secara  budaya  dan  sejalan  dengan  potensi  risiko  dan 

dampak  terhadap masyarakat  adat.  Secara  khusus,  proses  akan mencakup  langkah‐langkah 

berikut: 

a. Libatkan  badan  perwakilan Masyarakat Adat  (misalnya,  antara  lain  dewan  tetua  atau 

dewan desa); 

b. Bersifat inklusif terhadap keduanya baik perempuan maupun laki‐laki dan dari berbagai 

kelompok umur yang berbeda dengan cara yang sesuai budaya; 

c. Menyediakan waktu yang cukup untuk proses pengambilan keputusan kolektif IP '; 
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d. Memfasilitasi  ekspresi  IP  atas  pandangan  mereka,  kepedulian,  dan  proposal  dalam 

bahasa pilihan mereka, tanpa manipulasi eksternal, gangguan, atau paksaan, dan tanpa 

intimidasi; 

e. Pastikan bahwa mekanisme pengaduan yang ditetapkan untuk proyek ini adalah budaya 

yang tepat dan dapat diakses untuk masyarakat adat; dan 

f. Pastikan bahwa IPP tersedia untuk masyarakat adat yang terkena dampak dalam bentuk, 

cara dan bahasa yang tepat. 

7.4.3 Manfaat Pembangunan 

150. Melalui proses FPIC dan partisipasi  informasi dari masyarakat adat yang terkena dampak, PT 

SMI  akan  mengidentifikasi  peluang  untuk  manfaat  pembangunan  budaya  yang  sesuai. 

Kesempatan  tersebut harus  sepadan dengan  tingkat dampak proyek,  yang bertujuan untuk 

meningkatkan standar hidup mereka dan mata pencaharian dengan cara yang sesuai dengan 

budaya, dan untuk mendorong keberlanjutan  jangka panjang dari sumber daya alam dimana 

mereka  bergantung.  PT  SMI  akan  mendokumentasikan  manfaat  pembangunan  dan 

menyediakannya secara cepat dan tepat.   

7.5 Persyaratan Khusus  

151. Karena Masyarakat Adat mungkin  sangat  rentan  dengan  keadaan  proyek,  persyaratan  yang 

tepat akan diperlukan seperti yang dijelaskan di bawah  ini. Ketika salah satu dari kasus‐kasus 

khusus berlaku,  afiliasi PT  SMI  akan mempekerjakan dengan melibatkan  ahli  eksternal  yang 

berkualitas untuk membantu dalam melakukan Penilaian Sosial dan memastikan  inklusi yang 

memadai mereka di IPP atau Rencana Pengembangan Masyarakat. 

7.5.1 Dampak atas Tanah Tradisional atau Tanah Adat Berdasarkan Penggunaan 

152. Masyarakat Adat  sering dikaitkan dengan  tanah adat mereka,  serta  sumber daya alam dan 

budaya  atas  tanah.  Sementara  tanah mungkin  tidak  berada  di bawah  kepemilikan  'hukum' 
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sesuai  dengan  hukum  nasional,  penggunaan  lahan,  termasuk  penggunaan  musiman  atau 

siklus, oleh masyarakat adat untuk mata pencaharian mereka, atau tujuan budaya, upacara, 

atau spiritual yang menentukan identitas dan komunitas mereka, dapat dibuktikan dan harus 

sepatutnya didokumentasikan. 

153. Jika  lokasi  sub‐proyek diputuskan untuk berada di  tanah  tradisional  atau  adat, dan dampak 

yang merugikan diharapkan pada mata pencaharian, atau penggunaan budaya, upacara, atau 

spiritual  yang menentukan  identitas  dan  komunitas Masyarakat  Adat,  PT  SMI  akan  bekerja 

sama  dengan  Entitas  Pemerintah  Indonesia  akan  menyewa  atau  memiliki  lahan  untuk 

memastikan bahwa proses pengambilalihan lahan akan menghormati penggunaannya dengan 

mengambil langkah‐langkah berikut: 

a. PT SMI mendokumentasikan upaya untuk menghindari atau  setidaknya meminimalkan 

jejak proyek yang diusulkan; 

b. Para  ahli  harus  dilibatkan  untuk mendokumentasikan  penggunaan  lahan  bekerjasama 

dengan masyarakat adat yang terkena dampak tanpa mengurangi klaim tanah mereka; 

c. Komunitas  masyarakat  adat  yang  terkena  dampak  diberitahukan  tentang  hak‐hak 

mereka  sehubungan  dengan  tanah  mereka  berdasarkan  hukum  nasional,  khususnya 

mengakui hak‐hak adat atau penggunaan; 

d. Entitas Pemerintah  Indonesia  (yaitu EBTKE atau LMAN) akan menawarkan kompensasi 

yang adil untuk komunitas Masyarakat Adat yang terkena dampak dan proses yang tepat 

yang  sama  dengan  orang‐orang  dengan  kepemilikan  tanah  secara  legal  penuh,  serta 

peluang  pengembangan  yang  sesuai  dengan  budaya  (seperti  mekanisme  pembagian 

keuntungan);  dan/atau  berbasis  lahan  dan/atau  dalam  bentuk  kompensasi  sebagai 

pengganti kompensasi tunai jika memungkinkan; 
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e. Entitas Pemerintah  Indonesia  (yaitu EBTKE atau LMAN) mengadakan negosiasi dengan 

itikad  baik  dengan  komunitas  masyarakat  adat  yang  terkena  dampak,  dan 

mendokumentasikan informasi partisipasi dan hasil dari negosiasi. 

7.5.2 Relokasi Masyarakat Adat dari Tanah Tradisional atau Tanah Adat 

154. PT  SMI  akan  mempertimbangkan  rancangan  proyek  alternatif  untuk  menghindari  relokasi 

Masyarakat Adat dari  tanah  tradisional atau adat yang dimiliki mereka  secara komunal.  Jika 

relokasi tersebut tidak dapat dihindari, PT SMI tidak akan melanjutkan proyek, kecuali terdapat 

negosiasi dengan  itikad baik dengan  komunitas masyarakat  adat  yang  terkena dampak, dan 

mendokumentasikan partisipasi  informasi mereka dan hasil yang sukses dari negosiasi. Setiap 

relokasi Masyarakat Adat harus konsisten dengan kebijakan perlindungan Bank Dunia OP. 4.12 

Tentang  Pemukiman  Kembali  secara  Paksa  dan  akan  dilakukan  oleh  entitas  Pemerintah 

Indonesia  (yaitu EBTKE atau  LMAN)  sebagai pihak  yang akan memiliki atau menyewa  lahan. 

Apabila  memungkinkan,  Masyarakat  Adat  yang  direlokasi  harus  dapat  kembali  ke  tanah 

tradisional atau adat mereka, jika alasan untuk relokasi mereka tidak ada lagi. 

7.5.3 Sumber daya Budaya 

155. Jika proyek mengusulkan untuk menggunakan sumber daya budaya, pengetahuan, atau praktik 

Masyarakat Adat untuk tujuan komersial, PT SMI akan memberitahu mereka tentang: (i) hak‐

hak mereka berdasarkan hukum nasional; (Ii) ruang lingkup dan sifat pembangunan komersial 

yang diajukan; dan  (iii) konsekuensi potensial dari pembangunan tersebut. PT SMI tidak akan 

melanjutkan  komersialisasi  tersebut  kecuali:  (i)  mengadakan  negosiasi  dengan  itikad  baik 

dengan komunitas masyarakat adat yang terkena dampak; (Ii) mendokumentasikan partisipasi 

informasi mereka dan hasil yang sukses dari negosiasi; dan (iii) menyediakan untuk pembagian 

yang  adil  dan merata  atas  keuntungan  dari  komersialisasi  pengetahuan  atau  praktik  yang 
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sesuai  dengan  kebiasaan  dan  tradisi  mereka.  Namun,  hasil  PPHEPB  seperti  ini  kecil 

kemungkinan terjadi. 
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8 KONSULTASI DAN PENGUNGKAPAN 

8.1 Konsultasi Kerangka Perlindungan  

156. ESMF  tunduk pada  konsultasi publik  sebelum  finalisasi. Konsultasi publik  telah dilaksanakan 

oleh PT SMI di Jakarta pada tanggal 14 September 2016. Tujuan utama dari konsultasi publik 

ini adalah untuk mendapatkan masukan terkait draft ESMF dari para pemangku kepentingan. 

Lembaga pemangku kepentingan pokok,  seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Mineral, pemerintah daerah, LSM, sektor swasta, akademisi, media/pers, dll. 

telah diundang untuk menghadiri lokakarya konsultasi yang diselenggarakan di Jakarta.  

157. Dokumen kerangka telah dibagikan kepada perwakilan dari  lembaga‐lembaga terlebih dahulu 

untuk memungkinkan masukan  konstruktif  yang  akan  diberikan  di  lokakarya.  Diskusi  akan 

berfokus  pada  kemudahan  penggunaan  dan  pelaksanaan  ESMF,  kecukupan  mekanisme 

mitigasi  perlindungan,  dan  kebutuhan  pelatihan  bagi  para  pemangku  kepentingan.  Setelah 

konsultasi, masukan  pemangku  kepentingan  akan  dicatat  dan  dipertimbangkan  sepatutnya 

untuk  finalisasi ESMF. ESMF  final  akan diungkapkan  kepada publik di  situs web PT  SMI dan 

Infoshop Bank Dunia. 

8.2 Pedoman Praktik yang Baik tentang Konsultasi Penasihat Teknik 

158. Konsultan  akan  dilibatkan  untuk  menyusun  pedoman  praktik  yang  baik,  yang  akan 

memerlukan  analisis  pemangku  kepentingan.  Para  konsultan  akan  terlibat  dengan  para 

pemangku kepentingan utama sepanjang roses pengumpulan dan berbagi informasi. Lembaga 

pemangku  kepentingan  kunci  termasuk  Kementerian  Keuangan,  Kementerian  Energi  dan 

Sumber Daya Mineral (EBTKE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Geologi, 

LSM,  sektor  swasta,  lembaga  donor  dan  universitas.  Rancangan  dokumen  pedoman  akan 

dibagi dengan perwakilan dari  lembaga‐lembaga, dan diungkapkan di situs web PT SMI untuk 
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diberikan  komentar  dari  publik  yang  lebih  luas.  Lokakarya  akan  diselenggarakan  untuk 

membahas isu‐isu penting dan membantu finalisasi dokumen. 

8.3 Keterlibatan dan Konsultasi Pemangku Kepentingan atas Sub Proyek Panas Bumi  

159. Divisi  Perlindungan  Lingkungan  dan  Sosial  di  bawah  Direktorat Manajemen  Risiko  PT  SMI 

(ESSBCM‐Perlindungan  Lingkungan  dan  Sosial  serta  Pengelolaan  Bisnis  Berkelanjutan)  akan 

memimpin penyusunan ESIA, RPLS, LARAP atau  IPP. Dalam penyusunan TOR untuk pekerjaan 

ini,  akan memberikan  kegiatan  konsultasi  kepada  para  pemangku  kepentingan  secara  rinci 

yang akan dilakukan oleh  (para) konsultan. PT SMI akan memimpin konsultasi publik dengan 

dukungan  dari  konsultan  dan  pemerintah  daerah.  PT  SMI  akan memastikan  bahwa  PT  SMI 

memiliki dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan konsultasi,  serta pembeli  setempat 

dan dukungan untuk rencana, yang disusun untuk mengurangi dampak proyek. 

8.3.1 Identifikasi Para pemangku kepentingan  

160. PT SMI akan mengidentifikasi dan menyusun daftar pemangku kepentingan  lebih awal dalam 

kelayakan proyek dan pada  tahap pemeriksaan dasar,  yang  akan dikembangkan  lebih  lanjut 

melalui  tahap pemeriksaan  secara  rinci. Konsultan pelindung akan diminta untuk melakukan 

analisis para pemangku kepentingan sebelum proses konsultasi. Pemangku kepentingan akan 

bervariasi  tergantung  pada  lokasi  sub‐proyek,  namun  diharapkan  untuk  menyertakan: 

masyarakat  tuan  rumah,  pemilik  tanah  dan  pengguna,  LSM  lingkungan  dan  sosial,  lembaga 

pemerintah  daerah,  pemegang/pemilik  konsesi  kehutanan,  departemen  kehutanan, 

departemen konservasi, universitas dan organisasi peneliti  lainnya dan pemilik bisnis. Analisis 

pemangku  kepentingan  harus:  a)  mengidentifikasi  individu  dan  kelompok  yang  memiliki 

kepentingan    dalam  proyek  tersebut  dan  mereka  yang  diharapkan  akan  terkena  dampak 

proyek,  b) mengidentifikasi  ahli  dan  informan  kunci,  c) menentukan  perangkat  komunikasi 

yang sesuai.   
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8.3.2 Prinsip‐prinsip Konsultasi 

161. Prinsip‐prinsip konsultasi adalah: 

a. Memberikan  informasi  yang  jelas,  faktual  dan  akurat  secara  transparan  secara  terus‐

menerus  kepada  pemangku  kepentingan  masyarakat  melalui  konsultasi  bebas  yang, 

diinformasikan terlebih dahulu; 

b. Mendengarkan dan belajar tentang budaya dan kearifan lokal dan sosial; 

c. Memberikan  kesempatan  bagi  para  pemangku  kepentingan  masyarakat  untuk 

mengangkat  isu‐isu,  memberikan  saran  dan  menyuarakan  kepedulian  dan  harapan 

terkait Proyek tersebut;   

d. Terlibat dengan perempuan,  laki‐laki,  tua, muda dan anggota masyarakat yang  rentan, 

serta orang‐orang yang mempunyai wewenang dan kekuasaan; 

e. Menyediakan  masukan  kepada  para  pemangku  kepentingan  tentang  bagaimana 

kontribusi  mereka  telah  dipertimbangkan  dalam  pengembangan  penilaian  dan 

perencanaan yang relevan; 

f. Membangun  kapasitas  antara  para  pemangku  kepentingan  masyarakat  untuk 

menafsirkan informasi yang diberikan kepada mereka; 

g. Memperlakukan semua pemangku kepentingan dengan hormat, dan memastikan bahwa 

semua  personil  proyek  dan  kontraktor  dalam  berkomunikasi  dengan  para  pemangku 

kepentingan masyarakat melakukan hal serupa; 

h. Menanggapi isu dan permintaan perizinan; dan 

i. Membangun  hubungan  yang  konstruktif  dengan  pemangku  kepentingan  masyarakat 

yang diketahui memiliki pengaruh melalui komunikasi yang sesuai.  
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8.3.3 Rencana Konsultasi 

162. Konsultasi akan terjadi setidaknya dua kali: pertama selama persiapan ESIA dan pengumpulan 

data dasar, dan  lainnya selama presentasi draft ESIA dan EMP. Konsultasi yang  lebih mungkin 

diperlukan jika terdapat masyarakat adat di wilayah proyek, orang rentan di antara komunitas 

tuan  rumah,  reseptor  lingkungan  sensitif  dan  dampak  signifikan  yang  membutuhkan 

komunikasi  awal  dan  berkelanjutan  dengan  para  pemangku  kepentingan.  Konsultasi  khusus 

dengan orang  yang  terkena dampak pengambilalihan  lahan dan pemukiman  kembali  secara 

paksa,  dan  dengan  komunitas  Masyarakat  Adat,  harus  direncanakan  sebagai  tambahan 

terhadap konsultasi proyek secara umum. 

163. Konsultan pelindung akan menyusun rencana konsultasi tertentu untuk setiap sub‐proyek. Ini 

akan mencakup metode dan prosedur sebagai berikut: 

 Analisis pemangku  kepentingan –  siapa yang akan dikonsultasikan, bagaimana, kapan, 

oleh siapa, seberapa sering; 

 Bagaimana perempuan dan anggota masyarakat yang rentan akan dikonsultasikan; 

 Peran dan  tanggung  jawab untuk mengkoordinasikan, melakukan dan menindaklanjuti 

konsultasi  (PT  SMI,  Tim  Pengelolaan  Eksplorasi  (TPE),  konsultan  pelindung,  dan 

pemerintah daerah); 

 komunikasi publik (lihat di bawah) termasuk bagaimana masyarakat dapat berhubungan 

dengan PT SMI; 

 Rencana Pengungkapan ‐ apa yang akan diungkapkan, kapan, dan bagaimana; 

 Bagaimana umpan balik akan dikelola; 

 Daftar bahan dan alat yang akan digunakan. 
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8.4 Perangkat Konsultasi Publik 

164. Komunikasi selama pengembangan sub‐proyek akan melibatkan mencari dan menyampaikan 

informasi,  dan  mencapai  kesepakatan  melalui  dialog.  Tabel  berikut  merangkum  beberapa 

teknik yang paling umum yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat 

dan masing‐masing keunggulan dan kerugian. Konsultan pelindung dapat menggunakan teknik 

ini dalam mengembangkan Rencana Konsultasi. 

Tabel 5 Teknik untuk menyampaikan informasi kepada publik 

Teknik  Poin kunci  Keuntungan  Kerugian  Waktu 

Materi yang 

dicetak 

Buletin informasi, brosur, 

laporan: Teks harus 

sederhana dan non‐teknis 

dan relevan untuk 

pembaca 

Memberikan petunjuk yang 

jelas tentang cara untuk 

mendapatkan informasi 

lebih lanjut 

Langsung 

Dapat 

menyampaikan 

informasi secara 

rinci 

Biaya‐efektif 

Menghasilkan 

catatan komunikasi 

permanen 

Menuntut 

keterampilan dan 

sumber daya 

khusus 

Tidak efektif untuk 

para pemangku 

kepentingan yang 

buta huruf  

Selama tahap 

persiapan 

kajian studi 

ESIA. 

Tampilan dan 

lampiran‐

lampiran 

Dapat melayani baik untuk 

menginformasikan dan 

untuk mengumpulkan 

komentar 

Harus ditempatkan di mana 

kelompok sasaran 

berkumpul atau berlalu 

Dapat mencapai 

pihak yang 

sebelumnya tidak 

diketahui 

tuntutan minimal 

masyarakat 

Biaya persiapan 

dan staf 

Tidak Cukup tanpa 

teknik pendukung 

Selama tahap 

persiapan 

kajian studi 

ESIA. 
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Teknik  Poin kunci  Keuntungan  Kerugian  Waktu 

secara berkala 

Media cetak  Koran, siaran pers, dan 

konferensi pers semua 

dapat menyebarkan 

sejumlah besar dan 

berbagai informasi 

Mengidentifikasi koran 

yang mungkin  akan 

tertarik dalam proyek dan 

untuk mencapai target 

audiens 

Menawarkan 

cakupan nasional 

dan lokal 

Dapat mencapai 

banyak orang 

dewasa yang 

terpelajar 

Dapat memberikan 

informasi secara 

rinci 

Kehilangan kontrol 

kehadiran  

Hubungan dengan 

media yang banyak 

tuntutan  

Tidak termasuk 

buta huruf dan 

miskin 

Selama tahap 

persiapan 

kajian studi 

ESIA. 

Media elektronik  Radio, internet, media 

sosial, dan video: 

Menentukan cakupan 

(media sosial, internet, 

atau radio), jenis viewer; 

objektivitas yang dirasakan, 

dan jenis siaran yang 

ditawarkan. 

Menentukan bagaimana 

menyebarkan alamat tagar 

/ web media sosial dll. 

kepada audiens. 

Dapat dianggap 

otoritatif 

Banyak orang 

memiliki akses ke 

radio dan ponsel 

Media sosial murah 

Merugikan mereka 

yang tidak memiliki 

ponsel /akses 

internet 

 

Selama tahap 

persiapan 

kajian studi 

ESIA. 
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Teknik  Poin kunci  Keuntungan  Kerugian  Waktu 

Iklan  Berguna untuk 

mengumumkan pertemuan 

publik atau kegiatan 

lainnya 

Efektivitas tergantung pada 

persiapan yang baik dan 

penargetan 

Mendapatkan 

kembali kontrol 

kehadiran  

Dapat 

menimbulkan 

kecurigaan 

Selama tahap 

persiapan 

kajian studi 

ESIA. 

Sesi informasi 

formal 

Target pengarahan: Bisa 

diatur oleh sponsor proyek 

atau sesuai permintaan, 

untuk kelompok 

masyarakat tertentu, LSM 

dll. 

Berguna untuk 

kelompok dengan 

masalah tertentu 

 

Memungkinkan 

diskusi rinci tentang 

isu‐isu tertentu 

Dapat 

meningkatkan 

harapan yang tidak 

realistis 

Paling lambat 2 

minggu 

sebelum 

pelaksanaan 

ESIA untuk 

rencana 

diseminasi 

proyek; 

Selama tahap 

persiapan 

kajian studi 

ESIA untuk 

diskusi potensi 

dampak yang 

ditimbulkan. 

Sesi informasi  Open House, Kunjungan  Memberikan  Kehadiran sulit  Paling lambat 2 



 

118 
 

Teknik  Poin kunci  Keuntungan  Kerugian  Waktu 

informal  Lokasi, dan Kantor Proyek: 

Audiens yang dipilih dapat 

memperoleh informasi dari 

tangan pertama atau 

berinteraksi dengan staf 

proyek. Kunjungan harus 

didukung dengan materi 

tertulis yang lebih rinci 

atau briefing atau 

konsultasi tambahan. 

informasi secara 

rinci 

Berguna untuk 

membandingkan 

alternatif 

Segera dan 

langsung 

Berguna ketika 

proyek kompleks 

keprihatinan lokal 

dikomunikasikan 

kepada staf 

Dapat membantu 

mencapai para 

pemangku 

kepentingans bukan 

penduduk 

untuk diprediksi, 

menimbulkan  nilai 

pembangunan 

konsensus yang 

terbatas 

Dapat menuntut 

perencanaan yang 

cukup 

kantor proyek 

mungkin mahal 

untuk dioperasikan 

dapat mahal untuk 

beroperasi 

Hanya mencapai 

sekelompok kecil 

orang 

minggu 

sebelum 

pelaksanaan 

ESIA untuk 

rencana 

diseminasi 

proyek; 

Selama tahap 

persiapan 

kajian studi 

ESIA untuk 

diskusi potensi 

dampak yang 

ditimbulkan. 

Sumber: buku Sumber Penilaian Lingkungan Hidup Bank Dunia, Nomor 26 

Tabel 6 Teknik untuk mendengar publik 

Teknik  Poin kunci  Keuntungan  Kerugian  Waktu 

Teknik survei  Wawancara, survei formal, 

jajak pendapat dan 

kuesioner dengan cepat 

Menunjukkan 

bagaimana 

kelompok ingin 

Wawancara yang 

lemah akan kontra 

produktif 

Selama tahap 

persiapan 

kajian studi 
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Teknik  Poin kunci  Keuntungan  Kerugian  Waktu 

dapat menunjukkan siapa 

yang tertarik dan mengapa 

Mungkin terstruktur 

(menggunakan kuesioner 

tetap) atau non‐terstruktur 

pewawancara 

berpengalaman atau 

surveyor yang terbiasa 

dengan proyek yang harus 

digunakan  

Pra pengujian pertanyaan 

pertanyaan‐pertanyaan 

pembuka‐penutup 

merupakan yang terbaik 

terlibat 

Memungkinkan 

komunikasi 

langsung dengan 

masyarakat 

Membantu 

mengakses 

pandangan 

mayoritas 

Kurang rentan 

terhadap pengaruh 

kelompok vokal 

Mengidentifikasi 

kepedulian terkait 

dengan kelompok 

sosial 

Hasil perwakilan 

statistik  

Dapat menjangkau 

orang‐orang yang 

tidak dalam 

kelompok 

terorganisir 

Biaya tinggi 

Membutuhkan 

spesialis untuk 

menyampaikan dan 

menganalisis 

Pertukaran antara 

keterbukaan dan 

validitas statistik 

ESIA. 
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Teknik  Poin kunci  Keuntungan  Kerugian  Waktu 

Pertemuan kecil  seminar umum, atau 

kelompok fokus 

menciptakan pertukaran 

informasi formal antara 

sponsor dan masyarakat; 

dapat terdiri dari individu‐

individu yang dipilih secara 

acak atau anggota 

kelompok sasaran; ahli 

dapat diundang untuk 

bertindak sebagai nara 

sumber. 

Memungkinkan 

diskusi rinci dan 

terfokus 

Dapat bertukar 

informasi dan 

argumen  

Cepat, pemantau 

berbiaya rendah 

untuk mengetahui 

keinginan 

masyarakat Suatu 

cara untuk 

menjangkau 

kelompok marjinal 

Kompleks untuk 

diatur dan 

dijalankan 

 

Dapat dialihkan 

oleh kelompok‐

kelompok minat 

khusus 

 

Tidak objektif atau 

valid secara 

statistik  

Mungkin terlalu 

dipengaruhi oleh 

moderator 

Paling lambat 

2 minggu 

sebelum 

pelaksanaan 

ESIA untuk 

rencana 

diseminasi 

proyek; 

Selama tahap 

persiapan 

kajian studi 

ESIA untuk 

diskusi 

potensi 

dampak yang 

ditimbulkan. 

Pertemuan besar  Pertemuan‐pertemuan 

publik memungkinkan 

masyarakat untuk 

merespon langsung pada 

presentasi formal oleh 

sponsor proyek. Pertemuan 

yang efektif membutuhkan 

Berguna untuk 

audiens tingkat 

menengah 

Memungkinkan 

tanggapan langsung 

dan umpan balik 

Memperkenalkan 

Tidak cocok untuk 

diskusi rinci 

Tidak pas untuk 

membangun 

konsensus 

Dapat dialihkan 

oleh kelompok‐

Paling lambat 

2 minggu 

sebelum 

pelaksanaan 

ESIA untuk 

rencana 

diseminasi 
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Teknik  Poin kunci  Keuntungan  Kerugian  Waktu 

ketua yang kuat, agenda 

yang jelas, dan presenter 

atau narasumber yang baik. 

kelompok 

kepentingan yang 

berbeda  

kelompok minat 

khusus 

Kehadiran sulit 

untuk diprediksi  

proyek; 

Selama tahap 

persiapan 

kajian studi 

ESIA untuk 

diskusi 

potensi 

dampak yang 

ditimbulkan. 

Masyarakat 

penyelenggara/ 

pendukung 

Pekerjaan ini erat dengan 

kelompok yang dipilih 

untuk memfasilitasi kontak 

informal, mengunjungi 

rumah‐rumah atau tempat 

kerja, atau hanya tersedia 

untuk umum. 

Memobilisasi 

kelompok yang sulit 

dijangkau. 

Potensi konflik 

antara pengusaha 

dan klien 

Waktu yang 

dibutuhkan untuk 

mendapatkan 

umpan balik 

Paling lambat 

2 minggu 

sebelum 

pelaksanaan 

ESIA untuk 

rencana 

diseminasi 

proyek; 

Selama tahap 

persiapan 

kajian studi 

ESIA untuk 

diskusi 

potensi 
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Teknik  Poin kunci  Keuntungan  Kerugian  Waktu 

dampak yang 

ditimbulkan. 

Sumber: buku Sumber Penilaian Lingkungan Hidup Bank Dunia, Nomor 26 
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Gambar 3 Tahap Persiapan Sub‐Proyek  
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Gambar 4 Tahap Implementasi Sub‐Proyek  
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Tabel 4 Peran dan Tanggung Jawab Perlindungan  

Kelembagaan  Peran dan Tanggung Jawab 

Manajemen  

PT SMI  

Menyediakan sumber daya yang cukup (staf dan anggaran) untuk staf dan 

konsultan PT SMI dalam menjalankan peran dan tanggung jawab mereka 

PT SMI – Unit 

Pengelolaan 

Proyek dengan 

TPE  

 

Keterlibatan staf dengan keahlian pengawasan perlindungan untuk memastikan 

pengawasan yang memadai dan kepatuhan penuh pada semua dokumen 

perlindungan. 

Mendelegasikan Kepala Teknik Panas Bumi (KTPB) yang nantinya akan bertanggung 

jawab kepada Unit Pengelolaan Proyek PT SMI dan bertugas sebagai focal person di 

lapangan wilayah WKP. 

Integrasi laporan pemeriksaan perlindungan dan temuan‐temuan ke dalam desain 

proyek dan spesifikasi. 

Memastikan bahwa desain teknisi yang berkualitas merancang dan memberikan 

spesifikasi untuk kolam penyimpanan, dan konstruksi kolam, manajemen dan 

dekomisioning diawasi dan dipantau. 

Integrasi RPLS, UKL/UPL, LARAP dan IPP ke dalam desain proyek, spesifikasi, 

dokumen tender, dokumen kontrak untuk kontraktor. 

Menyediakan anggaran yang memadai dan kerangka waktu untuk pengawasan 

perlindungan dan pelaksanaan selama pengeboran. 

Pengawasan ESMP kontraktor, manajemen kepatuhan, manajemen 

ketidaksesuaian, dan penerbitan hukuman sehari‐hari, dengan laporan kepada PT 

SMI Divisi ESS&BCM. 

Membantu PT SMI Divisi ESS&BCM untuk menyelidiki insiden dan keluhan, dan 

menyelesaikan masalah. 
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Kelembagaan  Peran dan Tanggung Jawab 

Memberikan pelatihan kepada kontraktor yang diperlukan mengenai hal‐hal teknis 

untuk mitigasi dampak lingkungan dan sosial (misalnya kontrol sedimen dan erosi). 

Mengintegrasikan penilaian perlindungan dan output ke dalam penilaian kelayakan 

untuk tender pembangunan prospek panas bumi. 

Memastikan bahwa rencana konsultasi dan media konsultasi publik dijalankan 

bersama pemerintah daerah dan warga sekitar WKP agar segala informasi 

tersalurkan dan meminimalisasi potensi terjadinya penolakan warga terhadap 

proyek pengembangan hulu energi panas bumi. 

PT SMI Divisi 

ESS&BCM 

Mengelola perlindungan melalui rencana pengelolaan, melacak sumber, tugas, 

jangka waktu dll untuk setiap sub‐proyek. 

Checklist pemeriksaan dasar untuk setiap sub‐proyek eksplorasi panas bumi. 

Checklist pemeriksaan secara rinci, termasuk pengelolaan output konsultan ', untuk 

masing‐masing sub‐proyek eksplorasi panas bumi. 

Mengawasi dan memberikan laporan pemeriksaan untuk BG, PT SMI dan KPE. 

Menyusun TOR untuk instrumen perlindungan sub‐proyek, anggaran estimasi dan 

mengelola pengadaan perlindungan konsultan. 

Mengelola penyusunan instrumen oleh konsultan, meninjau rancangan instrumen 

perlindungan dan memberikan komentar. Instrumen perlindungan yang jelas untuk 

proses pengungkapan dan persetujuan. 

Memimpin konsultasi sub‐proyek, dalam kemitraan dengan konsultan perlindungan 

dan pemerintah daerah. 

Mereview TOR untuk TA untuk dimasukkan pada aspek perlindungan. 

Mereview laporan TA, khususnya Materi Pedoman Praktik yang Baik, untuk 
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perlakuan yang tepat dari perlindungan. 

Mereview rancangan laporan kelayakan dan Laporan Kapasitas Sumber Daya yang 

Tersirat dan memberikan komentar. 

Mereview rancangan spesifikasi teknis, dokumen penawaran, kontrak kontraktor 

yang disusun oleh PT SMI dan Manajer Proyek KPE dan memberikan komentar. 

Memonitor pelaksanaan proyek dan memeriksa laporan pemantauan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan ESMS, IPPF (jika dibutuhkan) dan dokumen LARPF  

Melakukan audit terhadap kontraktor ESMP secara teratur, termasuk kunjungan 

lapangan dan audit terhadap laporan‐laporan 

Mengelola mekanisme penanganan keluhan (GRM), meliputi koordiunasi dengan 

kontraktor GRM 

Menindak‐lanjuti dan menyelesaikan laporan kejadian, keluhan dan ketidak‐

nyamanan 

Menyediakan masukan perlindungan dan rekomendasi kepada Kementrian Energi 

dan Sumber Daya Mineral untuk prospek lelang panas bumi. Tim akan berkenan 

untuk mempresentasikan informasi kepada tim yang lebih luas yang akan 

memungkinkan terjadinya konflik dengan penilaian kelayakan ekonomi dan teknis, 

dalam rangka mencegah potensi dampak signifikan dari pengembangan panas 

bumi. 

Menyediakan pelatihan kepada PT SMI dan Manajemen Proyek EMT dan Tim 

Supervisi dalam hal pelaksanaan instrument perlindungan dan Sistem Manajemen 

perlindungan PT SMI 

Menyediakan pelatihan teknis kepada Kontraktor berkaitan dengan GRM, 
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pengelolaan keluhan, keterlibatan masyarakat dan aspek lain dari mitigasi dampak 

lingkungan dan sosial apabila dibutuhkan, atau merekrut konsultan untuk 

melakukan pelatihan.   

Pelaporan perlindungan secara triwulanan kepada WB dan pemangku kepentingan 

lainnya 

Menjaga dan memperbarui dokumen kerangka kerja sesuai kebutuhan 

 

Afiliasi PT SMI  Menerapkan LARAP, termasuk pengawasan terhadap konsultan. 

Konsultan 

Pelindung  

Menyusun pemeriksaan perlindungan secara rinci. 

Menyusun instrumen perlindungan. 

Menyusun Rencana Konsultasi dan membantu PT SMI dengan konsultasi. 

Menyediakan layanan pemantauan lingkungan dan sosial sebagai bagian dari 

implementasi RPLS, UPL/UKL, LARAP. 

Memberikan TA untuk proyek‐proyek seperti pelaksanaan IPP atau pengelolaan 

keanekaragaman hayati dan perjanjian kemitraan hutan di bawah RPLS. 

Menyediakan jasa manajemen GRM. 

Memberikan pelatihan khusus kepada ESMP Kontraktor, mitigasi dan pengelolaan 

dampak selama pengeboran, konstruksi jalan dll, sistem manajemen pengamanan, 

konsultasi dan topik lain yang dibutuhkan. 

Kontraktor  Kepatuhan penuh dengan RPLS dan UPL/UKL terhadap seluruh kontrak. 

Penyediaan Manajer Perlindungan di lokasi di seluruh Kontrak. 

Menyusun ESMP Kontraktor komprehensif sebelum pekerjaan dimulai. 

Melaksanakan ESMP Kontraktor terhadap seluruh Kontrak, termasuk keterlibatan 
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masyarakat, menghindari dan mengelola dampak, pemantauan, GRM, pengelolaan 

insiden, pelatihan dan tugas‐tugas lainnya. 

Membangun, memelihara dan menonaktifkan kolam sesuai dengan desain dan 

spesifikasi yang disediakan oleh teknisi yang berkualitas dan berpengalaman. 

Mematuhi hukum Indonesia dan memperoleh izin apapun yang diperlukan (limbah 

berbahaya, peledakan dan bahan peledak, dll). 

Memberikan laporan kepada TPE dan PT SMI. 

Menjalani pelatihan yang diperlukan. Memastikan semua staf sudah dilatih secara 

tepat, dan memiliki peralatan pelindung yang sesuai setiap saat. 

Ahli Spesialis 

Perlindungan 

Bank Dunia 

Mengawasi pelaksanaan kerangka perlindungan PPHEPB dan instrumen sub‐proyek 

melalui kunjungan lapangan dan komunikasi dengan PT SMI Divisi ESS&BCM, 

manajer proyek PT SMI dan KPE. 

Memberikan pelatihan mengenai instrumen perlindungan, pemeriksaan lingkungan 

dan sosial, penilaian dan manajemen dampak, pengobatan kegiatan terkait dan 

aspek lain dari kebijakan perlindungans Bank Dunia. 

Menyediakan pelatihan teknis yang relevan (atau melibatkan konsultan spesialis). 

Menerima laporan perlindungan triwulan dan memberikan komentar. 

Menindaklanjuti insiden signifikan yang berkaitan dengan pembuangan, kesehatan 

dan keselamatan (pekerja atau masyarakat), kerusuhan masyarakat, 

pengambilalihan tanah dan pemulihan mata pencaharian, dll. 
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9.2 Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial PT SMI 

166. PT SMI memiliki pengalaman yang  luas dalam mengelola kebijakan perlindungan Bank Dunia 

dan donor lain berdasarkan Dana Jaminan Investasi (IGF), Dana Fasilitas Infrastruktur Indonesia 

(IIFF)  dan  Dana  Pembangunan  Infrastruktur  Wilayah  (RIDF).  PT  SMI  adalah  perusahaan 

pembiayaan  infrastruktur  yang  didirikan  pada  tahun  2009  sebagai  perusahaan milik  negara 

(BUMN) yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah  Indonesia melalui Departemen Keuangan 

(Depkeu). PT SMI memainkan peran aktif dalam memfasilitasi pembiayaan infrastruktur, serta 

mempersiapkan  proyek  dan  melayani  dalam  peran  penasehat  untuk  proyek‐proyek 

infrastruktur di Indonesia. PT SMI mendukung agenda pembangunan infrastruktur pemerintah 

melalui kemitraan publik‐swasta dengan  lembaga keuangan  swasta dan multilateral. Dengan 

demikian, PT  SMI berfungsi  sebagai  katalis dalam percepatan pembangunan  infrastruktur di 

Indonesia. 

167. PT  SMI  telah  mengembangkan  sistem  Pedoman  Operasi  dan  Pengelolaan  Lingkungan  dan 

Sosial  (ESMS) khusus untuk digunakan pada program yang mendukung  investasi pemerintah 

daerah melalui berbagai dana infrastruktur. Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMS) 

PT.  SMI  berdasarkan  pada  sistem  suatu  negara  (misalnya  peraturan  di  Indonesia),  dan 

menitikberatkan  pada  pengelolaan  lingkungan  (dengan  kesenjangan  dalam  hal manajemen 

dampak  sosial,  pengambilalihan  tanah,  dan  kesehatan  dan  keselamatan).  Namun,  saat  ini 

sedang diperbarui untuk mematuhi Standar Kinerja  IFC, Kebijakan Perlindungans Bank Dunia 

dan kebijakan perlindungan donor lainnya. 

168. ESMS memiliki  proses  untuk menyaring  proyek  yang  diusulkan, menentukan  tingkat  risiko 

lingkungan  dan  sosial,  dan  melakukan  penilaian  uji  tuntas,  semuanya  akan  menentukan 

kesenjangan dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ESMS. Pemrakarsa proyek 

pihak  ketiga  yang mencari pembiayaan melalui dana  yang dikelola PT  SMI diperlukan untuk 
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menyiapkan rencana tindakan korektif (CAP) untuk mengatasi kesenjangan yang diidentifikasi 

dalam penilaian uji tuntas dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ESMS.  

169. ESMS diawasi oleh Divisi Perlindungan Sosial Lingkungan dan Pengelolaan Bisnis Berkelanjutan 

(ESS & BCM) di bawah Direktorat Manajemen Risiko. Divisi E&S UESS&BCM  ini dipimpin oleh 

pemimpin tim yang berpengalaman. Bersama dengan tim kecil spesialis lingkungan dan sosial, 

PT  SMI  telah  berkomitmen  untuk memperluas Divisi  ESS &  BCM  dan mempekerjakan  lebih 

banyak  tenaga  spesialis  upaya  perlindungan  lingkungan  dan/atau  sosial  di masa  yang  akan 

datang  secepatnya, untuk memperkuat Divisi  ESS & BCM.  Selain  itu,  PT  SMI memiliki  akses 

yang siap kepada konsultan lingkungan dan sosial melalui Divisi Penasehat Proyek. 

170. Divisi  ESS &  BCM  harus menjamin  ESMF,  RPF  dan  konsistensi  IPPF  dan  kesesuaian  dengan 

ESMS dalam mengembangkan prosedur manajemen perlindungan secara rinci dalam Manual 

Operasi Proyek PPHEPB ini. 

171. PT SMI tidak akan memiliki atau menyewa tanah, atau bertangung jawab untuk membayar hak 

tanah, mendukung dan kompensasi lainnya dibawah LARAP. Tanggung jawab ini akan dibawah 

Badan Pemerintah  Indonesia  lain seperti EBTKE atau LMAN. Entitas  ini memiliki  lebih banyak 

tanggung jawab untuk pengembangan panas bumi nasional, dan memiliki kepentingan jangka 

panjang dalam industrusi  lebih dari kerangka kerja dalam PPHEB ini. PT SMI akan mendukung 

dan  mengawasi  Badan  Pemerintah  Indonesia  untuk  melakukan  semua  transaksi  berkaitan 

dengan tanah sesuai dengan instrument perlindungan bagi PPHEPB ini.  

 

9.3 Pembangunan Kapasitas 

172. Desain proyek PPHEPB meliputi peningkatan  kapasitas untuk perlindungan di  industri panas 

bumi di Indonesia (TA Komponen 2). TPE juga akan menyediakan kapasitas yang saat ini tidak 

dalam PT SMI, termasuk bantuan dengan pengawasan perlindungan selama pengeboran. Hal 
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ini  juga akan membantu memperkuat pengawasan dan  keterampilan manajemen proyek PT 

SMI, termasuk pelatihan tentang output pengelolaan konsultan  

173. Hingga saat ini, PT SMI telah memiliki tiga spesialis lingkungan (meliputi 1 pemimpin tim dan 2 

staf) dan 1 spesialis perlindungan sosial. PT SMI berencana untuk menyokong sumber daya staf 

untuk pengelolaan ESMS dengan merekrut 2 karyawan spesialis  lingkungan  (karyawan waktu 

penuh)  dan  2  karyawan  spesialis  sosial  (karyawan  waktu  penuh)  di  tahun  2017  untuk 

mengkoordinasikan  seluruh  kebutuhan  tugas  perlindungan  di masa  akan  datang.  Satu  staff 

waktu  penuh  dapat mungkin  dipersiapkan  untuk  sub‐proyek  PPHEPB  selama  durasi  proyek 

untuk  memastikan  bagian  teknis  seperti  penyusunan  TOR  dan  review  kontraktor,  review 

dokumen  tender,  persiapan  laporan,  review  dan  menyetujui  laporan  dari  konsultan,  dan 

melaksanakan konsultasi. Tugas perlindungan yang signifikan, seperti pemeriksaan secara rinci 

dan  penyusunan  instrumen  perlidungan,  akan  dilakukan  oleh  staf  perlindungan  yang 

berpengalaman  dan  berkualitas.  Namun,  apabila  dibutuhkan,  konsultan  akan  mungkin  di 

rekrut  untuk mendukung  tanggung  jawab  dari  divisi  ESS&BCM  terutama  berkaitan  dengan 

pekerjaan dibidang studi spesifik.  

174. Staf dan konsultan yang bekerja pada PPHEPB, termasuk KPE, akan mengambil bagian dalam 

acara pelatihan ESMF, RPF dan IPPF pada awal pelaksanaan proyek, untuk memastikan bahwa 

semua  pihak memahami  peran mereka  dan memperoleh  keterampilan  yang  diperlukan.  Ini 

akan mencakup siklus sub‐proyek dan tonggak untuk tugas‐tugas perlindungan, pengawasan, 

harapan komunikasi dan pelaporan, tugas yang jelas tentang peran dan tanggung jawab, dan di 

mana  kesenjangan  mungkin  memerlukan  pengisian  melalui  pekerjaan  staf  atau  konsultan 

tambahan. Peserta akan mencakup manajer proyek dan  staf perlindungan PT  SMI, KPE, BG, 

EBKTE dan staf Depkeu. 

175. Topik‐topik akan mencakup 
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 Permasalahan‐permasalahan lingkungan dan sosial terkait dengan pengembangan panas 

bumi di Indonesia; 

 Kerangka  tata  kelola  Indonesia  dan  persyaratan  hukum  yang  berlaku  untuk  proyek 

PPHEPB; 

 Sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan sosial; 

 Struktur dan tujuan ESMF; 

 Operasionalisasi ESMF yang  terdiri dari proses penilaian yang  terintegrasi dalam  siklus 

bisnis melalui studi kasus (pemeriksaan, mengidentifikasi persyaratan hukum, penilaian 

dampak, mengidentifikasi langkah‐langkah mitigasi, kategorisasi); 

 Pemantauan proyek ‐ Apa yang dipantau /ukuran, mengapa dan seberapa sering; 

 penilaian dampak proyek (lingkungan dan sosial); 

 audit internal dan eksternal (tujuan, protokol, pelaporan, tindakan korektif); 

 Pengelolaan Dokumen  (perbarui kebijakan dan prosedur ESMF berdasarkan perubahan 

eksternal dan internal, revisi dalam format untuk mencatat informasi). 

176. Sesi pelatihan kerangka akan diadakan setidaknya setiap tahun untuk anggota tim baru, untuk 

memperbarui  pemangku  kepentingan  pada  perubahan  eksternal  (persyaratan  hukum, 

perlindungan,  dll),  untuk  berbagi  pengalaman  operasional,  dan  untuk  mengkomunikasikan 

revisi‐revisi yang dilakukan di ESMF.  Ini akan disediakan oleh ahli spesialis perlindungan Bank 

Dunia dan/atau konsultan eksternal pada tahap pertama, dengan PT SMI dalam menjalankan 

lokakarya untuk sesi pelatihan kedua dan selanjutnya. 

177. Pelatihan perlindungan juga direncanakan sebagai berikut: 

Pembangunan Kapasitas  Audiens/Peserta  Pemberi Pelatihan  Program 

Pengawasan terhadap  PT SMI  Ahli spesialis  Sepanjang proyek. 



 

135 
 

Pembangunan Kapasitas  Audiens/Peserta  Pemberi Pelatihan  Program 

konsultan ESIA dan 

LARAP magang dan 

melakukan mentor 

perlindungan KPE 

atau Bank Dunia 

Pengawasan 

Perlindungan Konstruksi, 

termasuk Kontraktor 

ESMP dan pengelolaan 

ketidaksesuaian dan 

insiden. 

Lokakarya / lingkungan 

belajar interaktif. 

TPE, PT SMI   Konsultan atau Pusat 

Pembelajaran 

Perlindungan Bank 

Dunia 

Sebelum persiapan 

dokumen tender 

sub ‐proyek 

pertama kali. 

Menyusun dan 

melaksanakan 

Kontraktor ESMP. 

Kontraktor   Konsultan atau Pusat 

Pembelajaran 

Perlindungan Bank 

Dunia 

Setelah negosiasi 

kontrak dan 

sebelum 

penyusunan ESMP 

Kontraktor dan 

mulai pekerjaan 

pengeboran. 

Setidaknya sekali 

per sub‐proyek 

Pelatihan teknis tentang 

aspek‐aspek 

pengelolaan 

Kontraktor  Konsultan, organisasi 

pelatihan industri 

Sebagaimana 

disyaratkan 

sepanjang proyek, 
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Pembangunan Kapasitas  Audiens/Peserta  Pemberi Pelatihan  Program 

perlindungan  untuk aspek‐aspek 

tertentu yang 

diidentifikasi 

melalui ESMP, 

program 

ketidaksesuaian 

atau kejadian. 

 

178. PT  SMI  akan  menjaga  catatan‐catatan  dari  program  pelatihan,  termasuk  rincian  seperti 

agenda,  durasi,  pemberi  pelatihan  dan  kualifikasi  pemberi  pelatihan  untuk  melakukan 

pelatihan,  dan  daftar  hadir  peserta.  PT  SMI  akan mempertahankan  rencana  tahunan  untuk 

pelatihan. 

9.4 Anggaran 

Tabel 5 Estimasi Anggaran untuk Pembangunan Kapasitas  

Tugas  Estimasi Biaya US$  Catatan 

Rekruitmen staf di unit E&S   Tidak tersedia Biaya PT SMI  

Penilaian awal perlindungan dan persiapan 

dokumen ESIA dan output perlindungan 

lainnya (seperti ESMP, LARAP, IPDP) 

$700.000

Ini sepenuhnya dibiayai dari 

hibah GEF. 

Transaksi tanah dan pengawasan secara 

independen 
$70.000

Ini sepenuhnya dibiayai dari 

hibah GEF. 

Review Lingkungan dan social secara  $40.000 Budget dibawah pengawasan 
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Tugas  Estimasi Biaya US$  Catatan 

independen  WB 

Perkiraan  transaksi  lahan  dan  kompensasi 

yang berhubungan  lainnya pada masyarakat 

berpengaruh  (berdasarkan  pengambilalihan 

lahan baik  “willing buyer willing  seller” dan 

pelaksanaan LARAP). 

$400.000

Ini sepenuhnya dibiayai dari 

hibah GEF atau Badan 

Pemerintah Indonesia (yaitu 

EBTKE atau LMAN) akan 

dikonfirmasi 

Lokakarya ESMF, RPF dan IPPF internal 

untuk staf PPHEPB (x4) 
$5,000

Ini sepenuhnya dibiayai dari 

hibah GEF. 

Mentoring staf Divisi ESS&BCM dan magang 

oleh tim perlindungan Bank Dunia 
Tidak tersedia

Budget dibawah pengawasan 

WB. 

Lokakarya pengawasan perlindungan 

konstruksi (x4) 
$60,000

Ini sepenuhnya dibiayai dari 

hibah GEF. 

Bantuan menyusun ESMP Kontraktor  
$40,000

Ini sepenuhnya dibiayai dari 

hibah GEF. 

Pelatihan teknis/tematik untuk Para 

Kontraktor dan Pengawas 
$50,000

Ini sepenuhnya dibiayai dari 

hibah GEF. 
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10 PEMANTAUAN DAN PELAPORAN 

179. PT  SMI  akan  bertanggung  jawab  untuk  melakukan  pemantauan  dan  pelaporan  atas 

pelaksanaan perlindungan lingkungan dan sosial, yang akan dilakukan oleh afiliasinya. Ini akan 

menjadi  bagian  dari  system  pemantauan  dan  pelaporan  proyek  secara  keseluruhan  yang 

digariskan dalam Manual Operasi Proyek PPHEPB. Pemantauan perlindungan akan mencakup: 

a. PT  SMI  Divisi  ESS&BCM  akan  melakukan  pemantauan  secara  berkala  terhadap 

pelaksanaan dokumen  kerangka  sebagai bagian dari mengumpulkan dan menganalisis 

data  dan  informasi  untuk  pelaporan  proyek  triwulan.  Ini  termasuk  menganalisis 

efektivitas  pemeriksaan  dan  perangkat  lain  dalam  kerangka  kerja,  jenis  dan  jumlah 

kegiatan  pelatihan  dan  orang‐orang  yang  dilatih,  GRM  dan  manajemen  keluhan, 

manajemen mutu dan ketepatan waktu pengiriman dari konsultan, ketersediaan sumber 

daya  (staf,  anggaran)  untuk  melakukan  kerangka  tanggung  jawab, 

kepatuhan/ketidakkepatuhan  dengan  kerangka  kerja,  kebijakan  perlindungan  Bank 

Dunia dan hukum dan peraturan Indonesia. 

b. PT  SMI  akan melibatkan  sebuah  lembaga  pemantau  independen  untuk mengkaji  dan 

mengaudit  proses  pengambilalihan  lahan  secara  paksa,  pemukiman  kembali  dan 

pemulihan mata pencaharian. 

c. Tim  perlindungan  Bank  Dunia  akan  melakukan  misi  pengawasan  untuk  memantau 

kepatuhan  dan  kemanjuran  terhadap  kerangka  kerja  perlindungan  dan  kepatuhan 

dengan Kebijakan Perlindungan Bank  secara  lebih  luas. Rekomendasi untuk perbaikan 

akan didokumentasikan dalam suatu memorandum (mission aide memoire).  

d. PT SMI akan melibatkan sebuah perusahaan/organisasi independen untuk melaksanakan 

audit  lingkungan  dan  sosial  atas  proyek.  Ini  akan  dilakukan  sebelum  review  tengah 

semester.  Ruang  lingkup  audit  akan  mencakup  tinjauan  desain  dan  efektifitas 
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implementasi kerangka kerja yang akan diadopsi dalam Proyek. Hal  ini akan meninjau 

struktur  kerangka,  isi  dan  cakupan  kegiatan  potensial,  dampak  dan  langkah‐langkah 

mitigasi,  interpretasi  dari  kerangka  kerja  pada Manual Operasi  Proyek  dan  perangkat 

pengelolaan  proyek  lainnya.  Wawancara  dan  observasi  tentang  keefektifan  struktur 

organisasi,  pelatihan,  dan  kapasitas  dan  kemampuan  anggota  tim  untuk  melakukan 

tanggung  jawab  mereka.  Kunjungan  lapangan  juga  akan  dilakukan  untuk  mengkaji 

efektivitas  langkah‐langkah  mitigasi  lingkungan  dan  sosial  yang  digariskan  dalam 

dokumen perlindungan. 

180. Setiap  sub‐proyek  ESMP  akan  berisi  program  pemantauan  khusus  yang  akan 

mendokumentasikan pemantauan dampak sosial dan lingkungan dan pemantauan keefektifan 

ESMP,  ESMP  Kontraktor  dan  tugas  pengawasan.  Informasi  ini  akan memberikan  kontribusi 

untuk  pemantauan  dan  pelaporan  kerangka.  LARAP  dan  IPP  juga  akan  berisi  program 

pemantauan  khusus  untuk  memantau  dampak  dan  audit  prosedur  untuk  kompensasi, 

pemulihan mata pencaharian dan program pengembangan masyarakat lainnya 

181. Matriks pelaporan diatur di abawah ini: 

Tabel 9 Matriks Pelaporan Perlindungan 

Jenis dan Isi Laporan  Program  Tanggung 

Jawab: 

Pelaporan 

kepada: 

 Pelaksanaan ESMF, RPF dan IPPF: Laporan 

pemeriksaan, kegiatan sub proyek dan kemajuannya 

(penyusunan instrumen, pelaksanaan, penutupan) 

Pemantauan dan output pemeriksaan 

Keluhan / Ringkasan GRM 

Laporan insiden  

Semester  Divisi 

ESS&BCM PT 

SMI   

Bank Dunia 
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Kegiatan peningkatan pelatihan dan kapasitas. 

10.1.1.1  

Pelaporan Pengawasan Perlindungan Pengeboran  

Kemajuan proyek 

Pemantauan dan output pemeriksaan 

Pelatihan 

Keluhan / Ringkasan GRM 

Insiden19 

Pembaruan kerangka 

Bulanan  TPE/PT SMI  Divisi 

ESS&BCM PT 

SMI   

Laporan Pemantauan Lingkungan dan Sosial Sub‐

proyek ESMP UKL /UPL 

Triwulanan  Konsultan  PT SMI 

Laporan Pemantauan Independen Sub‐proyek LARAP   Bulanan  Konsultan  PT SMI 

   

                                                      
19 Periode pelaporan insiden akan ditentukan antara SMI, TPE, dan Kontraktor. Insiden yang beresiko tinggi akan 
dilaporkan segera, sedangkan insiden dengan resiko rendah akan dilaporkan mingguan. 
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11 MEKANISME PEMULIHAN PENGADUAN 

11.1 Pendahuluan 

182. Sebagai bagian dari mandatnya untuk menjadi  bank pembangunan  infrastruktur nasional di 

masa  yang  akan  datang,  PT  SMI  mempromosikan  transparansi  dan  akuntabilitas  untuk 

pembangunan  infrastruktur  yang berkelanjutan di  negara  ini,  tidak hanya dari perlindungan 

perspektif  lingkungan dan  sosial,  tetapi  juga dari  sudut pandang  teknis,  keuangan,  ekonomi 

dan politik. Dalam penjelasan ini, PT SMI terbuka untuk masukan yang konstruktif dan aspirasi 

dari masyarakat dan pemangku kepentingan atas proyek PPHEPB. Sebagai bagian dari upaya 

untuk mencapai  tujuan  tersebut,  PT  SMI memiliki Mekanisme  Penanganan  Keluhan  (GRM) 

untuk memberikan  pelayanan  sebagai  suatu  perangkat  yang  efektif  untuk  identifikasi  awal, 

penilaian, dan penyelesaian keluhan pada sub‐proyek PPHEPB.   

11.2 Pendekatan atas Pemulihan Pengaduan  

183. PT SMI akan menggunakan  sistem GRM Perusahaan mereka untuk mendokumentasikan dan 

mengelola keluhan sub‐proyek PPHEPB. Divisi Audit Internal (IA) PT SMI merupakan pihak yang 

bertanggung  jawab  untuk  GRM  tersebut.  Divisi  ini  ada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab 

langsung kepada Presiden Direktur PT SMI. Divisi IA akan menerima semua masukan, keluhan, 

aspirasi,  ide‐ide yang ditujukan kepada PT SMI. Divisi  IA akan meneruskannya ke Divisi yang 

bertanggung  jawab untuk  disesuaikan  dengan  subyek/masalah.   dengan  subyek/ hal.  Sudah 

ada  pedoman  untuk  Whistle  Blowing  System  (WBS)  dari  PT  SMI,  yaitu  "Pedoman  Sistem 

Pelaporan  Pelanggaran".  Ada  tautan  di  situs  web  SMI  terkait  dengan  orang‐orang 

http://192.168.29.251:81/wbssmi/. Divisi  IA  akan meneruskan masalah  terkait  perlindungan 

pada  Divisi  Perlindungan  Lingkungan  Sosial  dan  Pengelolaan  Bisnis  Berkelanjutan  (Business 

Continuity Management (ESS & BCM).  
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184. Para anggota yang terkena dampak dari masyarakat, para pemangku kepentingan, masyarakat 

adat atau  individu, dan PAP akan dapat mengajukan keluhan dan mendapatkan  respon yang 

memuaskan  pada  waktu  yang  tepat.  Sistem  ini  akan    merekam  dan  mengkonsolidasikan 

keluhan dan tindak  lanjutnya. Sistem  ini akan dirancang tidak hanya untuk keluhan mengenai 

persiapan dan pelaksanaan LARAP dan IPP, tetapi juga untuk menangani keluhan dari berbagai 

jenis  masalah  (termasuk  isu‐isu  perlindungan  sosial  lingkungan  dan  lainnya)  yang  terkait 

dengan proyek yang dibiayai oleh PT SMI dan Bank Dunis di bawah Proyek ini. 

185. Tujuan dari GMR adalah untuk: 

 Responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terkena dampak sub‐proyek dan untuk 

menangani dan menyelesaikan keluhan mereka; 

 Sajikan  sebagai  saluran  untuk  meminta  pertanyaan,  mengundang  saran,  dan 

meningkatkan partisipasi masyarakat; 

 Kumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja operasional; 

 Meningkatkan legitimasi proyek antara para pemangku kepentingan; 

 Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas; dan 

 Mencegah penipuan dan korupsi dan mengurangi risiko proyek. 

 

11.3 Mekanisme Pemulihan Pengaduan PPHEPB 

186. PPHEPB GRM akan sebagai berikut: 

Langkah 1: Titik akses/ serapan komplain: 

a. Titik  fokus  yang mudah  diakses  dan  dipublikasikan  dengan  baik  atau  pengguna  yang 

menghadapi  'help  desk'  akan  dibentuk  dalam  PT  SMI  dan  dengan  masing‐masing 

Kontraktor pengeboran. 
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b. Saluran  serapan  akan mencakup  surel,  SMS,  halaman web,  dan  tatap muka.  Saluran 

penyerapan  akan  dipublikasikan  dan  diiklankan melalui media  setempat  dan melalui 

Kontraktor. 

c. Anggota  staf  yang  menerima  pengaduan  secara  lisan  akan  dibuatkan  dalam  bentuk 

tertulis  sebagai  bahan  pertimbangan  Menyadari  bahwa  banyak  keluhan  dapat 

diselesaikan  'di  tempat'  dan  secara  informal  oleh  staf  proyek,  ada  peluang  untuk 

mendorong penyelesaian informal ini untuk melakukan login di sini untuk (i) mendorong 

respon;  dan  (ii) memastikan  bahwa  keluhan  yang  berulang  atau  yang minor  sedang 

dicatat dalam sistem. 

d.    Sistem  GRM  Kontraktor  akan  dikoordinasikan  dengan  GRM  proyek  PT  SMI  PPHEPB 

sehingga semua keluhan tercatat dalam sistem PT SMI GRM. 

e. GRM akan memiliki kemampuan untuk menangani keluhan anonim.  

f.  Pengguna  akan  diberikan  tanda  terima  dan  peta  jalan  'roadmap'  yang  mengatakan 

kepadanya  bagaimana  proses  keluhan  bekerja  dan  kapan  harus  mengharapkan 

informasi lebih lanjut. 

 

Tahap 2: Buku Pencatatan Pengaduang.  

g. Semua keluhan akan dicatat secara tertulis dan dipelihara dalam database sederhana. 

h. Keluhan  yang  diterima  akan  diberi  nomor  yang  akan  membantu  pelacakan  kemajuan 

keluhan pelapor melalui database. 

i. Pengadu  akan diberikan  tanda  terima  dan  selebaran  yang menggambarkan prosedur dan 

batas waktu GRM  (staf harus dilatih untuk membaca  ini  secara  lisan untuk pengadu buta 

huruf). 
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j. Bila memungkinkan, buku pencatatan keluhan akan mendata keluhan yang dibuat melalui 

sistem informal atau tradisional, seperti dewan desa atau tetua. 

k. Hal  ini  seringkali  membutuhkan  pelatihan  masyarakat  setempat  dan  menempatkan 

hubungan  formal  antara  sistem  tradisional  dan  PPHEPB  GRM  (bisa  mengambil  bentuk 

perjanjian lisan atau Nota Kesepahaman tertulis). 

l. Minimal,  database  akan melacak  dan melaporkan  kepada  publik  keluhan  yang  diterima, 

keluhan yang diselesaikan dan keluhan yang telah mencapai  tahap mediasi. Database  juga 

akan menunjukkan masalah yang diangkat dan lokasi di sekitar lingkaran keluhan. 

 

Langkah 3: Penilaian, pengakuan dan respon 

m. Kelayakan akan menjadi langkah prosedural untuk memastikan bahwa isu yang diangkat 

adalah relevan dengan proyek. 

n. Keluhan  yang  tidak  dapat  diselesaikan  di  tempat  akan  diarahkan  ke  titik  fokus 

pengaduan  yang  akan  memiliki  5  hari  kerja  untuk  menilai  permasalahan  ini  dan 

memberikan  tanggapan  tertulis  kepada  pengadu,  yang  mengakui  penerimaan  dan 

merinci langkah‐langkah berikutnya yang akan diambil. 

o. Keluhan  akan  dikategorikan  sesuai  dengan  jenis masalah  yang  diajukan  dan  dampak 

pada  lingkungan/penggugat  jika  dampak  yang  diangkat  dalam  komplain  terjadi. 

Berdasarkan  kategorisasi  ini,  keluhan  akan  diprioritaskan  berdasarkan  risiko  dan 

ditugaskan untuk tindak lanjut yang tepat. 

p. Penilaian terhadap permasalahan akan mempertimbangkan berikut ini: 

 Siapa yang bertanggung jawab untuk merespon keluhan ini? Apakah Kontraktor, 

KPE,  PT  SMI,  atau  pihak  lain?  Hal  ini  diantisipasi  bahwa  mayoritas  isu  yang 

diangkat selama persiapan sub‐proyek akan bersifat  informatif atau umpan balik 
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yang memerlukan koreksi yang bersifat minor;  ini pada umumnya akan ditangani 

oleh PT SMI.  Selama konstruksi, mayoritas keluhan akan menjadi tanggung jawab 

Kontraktor. Pengaduan  'puncak gunung es' kemungkinan akan menjadi tanggung 

jawab orang‐orang yang mencerminkan perlawanan langsung ke sub‐proyek atau 

konflik  terbuka  antara  para  pemangku  kepentingan.  Isu‐isu  ini  tidak  mungkin 

diselesaikan melalui GRM dan harus ditangani di tingkat tertinggi yang sesuai baik 

di dalam negara atau Bank Dunia.  Isu‐isu  risiko  lebih  tinggi akan membutuhkan 

kemandirian yang  lebih besar untuk menangani,  sedangkan umpan balik‐tingkat 

yang  lebih rendah dapat dan harus ditangani sendiri," yaitu oleh Kontraktor atau 

PT SMI. 

 Apa  itu  tingkat  risiko keluhan? Apakah  itu  risiko  rendah,  risiko menengah, atau 

risiko  tinggi?  Beberapa  pelatihan  akan  diperlukan  untuk memastikan  staf  yang 

melaksanakan GRM menyadari apa yang akan merupakan masalah berisiko  lebih 

tinggi untuk proyek dan entitas mana harus menangani keluhan seperti itu. 

 Apakah keluhan diatasi sudah disampaikan di  tempat  lain?  Jika masalah sudah 

ditangani, misalnya  oleh  pengadilan  setempat  atau  badan mediasi,  atau  dalam 

Bank Dunia, maka masalah  akan  dikeluarkan  dari  proses  pemulihan  pengaduan 

untuk menghindari duplikasi dan kebingungan di pihak pelapor. 

q. Penyelesaian:  Setelah  permasalahan  di  atas  telah  dipertimbangkan,  pengadu  akan 

ditawarkan opsi untuk penyelesaikan masalah mereka. Opsi yang ditawarkan kemungkinan 

akan berupa salah satu dari tiga kategori berikut: 

 Keluhan  yang  masuk  mandat  PT  SMI  atau  Kontraktor  dan  penyelesaian  dapat 

ditawarkan  segera  sesuai  dengan  permintaan  yang  dibuat  oleh  pengadu.  Tanggapan 
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akan menjelaskan  bagaimana  dan  kapan  penyelesaian  akan  diberikan  oleh  klien  dan 

nama dan kontak informasi dari anggota staf yang bertanggung jawab untuk itu. 

 Keluhan yang masuk mandat PT SMI atau Kontraktor tetapi ada berbagai pilihan untuk 

penyelesaian  yang  dapat  dipertimbangkan  dan/atau  sumber  khusus  diperlukan. 

Tanggapan  akan  mengundang  pengadu  untuk  mengadakan  pertemuan  dalam 

membahas pilihan ini. 

 Keluhan  tidak masuk atau sebagian berada di bawah mandat PT SMI. Tanggapan akan 

menunjukkan  bahwa  pengaduan  telah  dirujuk  pada  institusi  yang  sesuai  (misalnya 

Pengaduan terkait dengan pemukiman kembali akan diteruskan ke Komite Pemukiman 

Kembali), yang akan melanjutkan komunikasi dengan pengadu. 

Langkah 4: Pengajuan Banding 

r. Ketika kesepakatan belum tercapai, pengadu akan ditawarkan proses banding. Ini akan 

melalui  pengadilan  nasional,  kecuali  pengadu meminta  fasilitas  atau mediasi melalui 

pihak ketiga. 

 Jika pengadu menerima pilihan, dan kesepakatan  tercapai,  implementasi akan 

dipantau  oleh  layanan  mediasi  dan  suatu  berita  acara  akan  ditandatangani 

menunjukkan pengaduan telah diselesaikan. 

 Jika  pengadu  tidak  menerima  pilihan  ini  atau  jika  ia/dia  menerima  tetapi 

kesepakatan  tidak  tercapai,  kasus  ini  akan  ditutup.  Pengadu  dapat meminta 

pemulihan melalui  pengadilan  atau mekanisme  lain  yang  tersedia  di  tingkat 

negara. 

Langkah 5: Mengatasi dan menindaklanjuti  

s. Ketika ada kesepakatan antara pengadu dan PT SMI atau kontraktor tentang bagaimana 

keluhan tersebut akan diselesaikan, berita acara akan disusun dan ditandatangani oleh 
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kedua belah pihak. Setelah implementasi selesai, berita acara baru akan ditandatangani 

yang menyatakan bahwa pengaduan telah diselesaikan. 

t. Semua  dokumen  pendukung  dari  pertemuan  yang  diperlukan  untuk  mencapai 

keputusan akan menjadi bagian dari arsip yang berhubungan dengan keluhan.  Ini akan 

mencakup  pertemuan  yang  telah meningkat  ke  tingkat  banding  atau  ditangani  oleh 

pihak ketiga. 

u. PT SMI akan menyiapkan laporan‐laporan rutin (bulanan atau triwulanan) kepada publik 

yang dapat melacak pengaduan yang diterima, teratasi, tidak teratasi, dan yang dirujuk 

kepada  pihak  ketiga.  Tim  proyek  Bank  Dunia  akan  menerima  baik  data  pengaduan 

mentah atau  laporan bulanan, dalam rangka mendukung PT SMI dalam  identifikasi dini 

dari risiko yang berkembang. 

v. Data GRM akan tersedia untuk memberi umpan ke dalam  laporan‐laporan Bank Dunia 

dalam menunjukkan respon dan keputusan permasalahan lebih dini (dan membantu tim 

Bank mengidentifikasi keluhan yang belum diselesaikan dan membutuhkan perhatian). 

11.4 Penilaian GRM atas Sub‐proyek 

187. Pendekatan  untuk  pengaduan  pemulihan  pada  tingkat  sub‐  proyek  akan melibatkan  hal‐hal 

berikut: 

1. Penilaian terhadap risiko dan potensi keluhan dan sengketa untuk setiap sub proyek: 

188. Divisi  ESS&BCM harus memahami  isu‐isu  yang  ‐  atau  cenderung  ‐ di  jantung  sengketa  yang 

berkaitan  dengan masing‐masing  sub‐proyek,  seperti  kejelasan  atas  hak  tanah  atau  isu‐isu 

perburuhan. Untuk ini, konsultan ESIA harus melakukan review isu‐isu secara cepat, pemangku 

kepentingan, dan  kapasitas  kelembagaan untuk  setiap  sub‐proyek  selama penyusunan  ESIA, 

sangat  bergantung  pada  informasi  yang  ada  dari masyarakat  sipil  dan  lembaga  non‐negara 

lainnya. Ulasan harus memetakan siapa para pemangku kepentingan utama untuk masalah ini 
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dan apa sifat perdebatan tersebut (informasi, terpolarisasi, dll). Perhatian harus ditujukan pada 

budaya penyelesaian sengketa setempat dan khususnya untuk kapasitas dan rekam  jejak dari 

para  pemangku  kepentingan  untuk menyelesaikan  sengketa melalui mediasi  atau  negosiasi 

yang konstruktif. 

2. Penilaian kapasitas 

189. Tinjauan  ini  juga  harus mencakup  ketersediaan,  kredibilitas  dan  kemampuan  institusi  lokal 

untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kegiatan pengeboran dan eksplorasi panas 

bumi. Untuk masing‐masing lembaga yang diharapkan untuk menangani masalah ini, penilaian 

kredibilitas harus dilakukan, berdasarkan kriteria berikut: 

 Legitimasi:  apakah  struktur  pemerintahan  yang  diterima  secara  luas  dianggap  cukup 

independen dari pihak‐pihak  terhadap keluhan tertentu? 

 Aksesibilitas:  apakah  itu  memberikan  bantuan  yang  cukup  untuk  mereka  yang 

menghadapi hambatan seperti bahasa, melek huruf, kesadaran, biaya, atau  takut akan 

pembalasan? 

 Prediktabilitas:  apakah  itu menawarkan  prosedur  yang  jelas  dengan  kerangka  waktu 

untuk  setiap  tahap  dan  kejelasan  tentang  jenis  hasil  yang  dapat  (dan  tidak  bisa) 

diberikan? 

 Keadilan:  apakah  prosedur  secara  luas  dianggap  adil,  terutama  dalam  hal  akses 

informasi dan peluang untuk partisipasi yang berarti dalam keputusan akhir? 

 Kompatibilitas Hak:  apakah hasil  konsisten dengan  standar nasional dan  internasional 

yang berlaku? Apakah itu membatasi akses ke mekanisme penanganan lainnya? 

 Transparansi:  apakah  prosedur  dan  hasil  cukup  transparan  untuk  memenuhi 

kepentingan publik yang dipertaruhkan? 
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 Kemampuan:  apakah  memiliki  sumber  daya  teknis,  manusia  dan  keuangan  yang 

diperlukan untuk menangani isu‐isu yang dipertaruhkan? 

 

3. Rencana Aksi 

190. Rencana  aksi  harus  merupakan  sub‐proyek  tertentu,  tetapi  harus  berfokus  pada  langkah‐

langkah  nyata  yang  dapat  diambil  selama  penyusunan  dan  pelaksanaan  untuk memperkuat 

kapasitas penanganan keluhan. 
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Lampiran A. CHECKLIST PEMERIKSAAN DASAR 

 

Instruksi: 

Langkah 1 Proses Pemeriksaan Perlindungan adalah untuk memberikan kontribusi pada identifikasi awal 

dari lokasi yang cocok untuk studi kelayakan panas bumi dan pengembangan eksplorasi. Lengkapi 

checklist pemeriksaan dasar dengan menggunakan google earth, peta, laporan teknis dan data yang 

diterbitkan lainnya. Mendokumentasikan data yang dikumpulkan hingga saat ini, dan menggambarkan 

sub‐proyek dalam hal dasar (jenis infrastruktur yang mungkin diperlukan, sifat kegiatan). 

Pemeriksaan dasar juga akan mengidentifikasi potensi risiko dari fase eksploitasi terkait. 

Siapkan laporan singkat untuk menyertakan checklist yang diisi, merinci temuan yang signifikan dan 

memberikan rekomendasi untuk studi kelayakan dan proses pemeriksaan secara rinci. Melampirkan 

peta dan data pendukung yang relevan. Memberikan analisis terpisah mengenai potensi risiko dari 

tahap eksploitasi terkait, mencatat setiap risiko baru atau risiko yang mungkin memiliki dampak yang 

lebih signifikan. 

Nama sub‐proyek:________________________________________________________ 

Lokasi:_________________________________________________________ 

Provinsi:_______________________________________________________ 

Uraian kegiatan yang diusulkan (pengeboran sumur pengujian, akses jalan, kamp pekerja, 

dll.):___________ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Uraian kegiatan Proyek terkait seperti pengeboran sumur ekploitasi dan pembangkitan 

energi:___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Data yang terkumpul (tandai seluruhnya yang berlaku, dan jelaskan jika perlu):   

Peta Topografi   

Prospek Panas bumi dan data sumber daya (dari tim teknis)   

Gambar di Google earth    

Peta/data kepemilikan tanah 

(peta hutan, peta kepemilikan tanah, peta penggunaan tanah, dll.) 

 

Rencana Tata Ruang Kabupaten dan Provinsi   

Anggaran rumah tangga, kebijakan Kabupaten dan Provinsi, dll:  

 

 

 

 

Data demografi/data sensus   

Data meteorology   

Dokumen‐dokumen atau data yang dipublikasikan (daftar):   
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Data yang terkumpul (tandai seluruhnya yang berlaku, dan jelaskan jika perlu):   
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Checklist Pemeriksaan Dasar 

Pertanyaan Pemeriksaan untuk 

Daerah pengaruh Eksplorasi Panas 

Bumi* 

* Catatan di checklist atau dalam 

laporan terlampir di mana 

permasalahan‐permasalahan 

mungkin hanya berhubungan 

dengan proyek‐proyek terkait 

seperti eksploitasi hilir 

Jawaban  Kebijakan Terkait  

Ya?  

Tidak diketahui, tetapi mungkin? 

Ya, terkait dengan proyek terkait 

(misalnya eksploitasi)? 

Peringkat signifikan, Risiko sedang 

atau kecil atas potensi dampak  

Memberikan rincian tentang peta 

atau dalam checklist dan membuat 

rekomendasi untuk 1) tahap 

Pemeriksaan secara rinci dan 2) 

laporan kelayakan 

Tidak? 

Tidak diketahui, tetapi mungkin? 

 

Resiko rendah. Lanjutkan ke 

pertanyaan pemeriksaan berikutnya. 

 

Membuat rekomendasi untuk tahap 

Pemeriksaan secara rinci untuk setiap 

risiko yang tidak diketahui.  

Apakah terdapat lanskap unik atau 

luar biasa atau fitur panas bumi 

atau geologi di daerah tersebut? 

    OP 4.01 tentang Penilaian 

Lingkungan 
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Pertanyaan Pemeriksaan untuk 

Daerah pengaruh Eksplorasi Panas 

Bumi* 

* Catatan di checklist atau dalam 

laporan terlampir di mana 

permasalahan‐permasalahan 

mungkin hanya berhubungan 

dengan proyek‐proyek terkait 

seperti eksploitasi hilir 

Jawaban  Kebijakan Terkait  

Ya?  

Tidak diketahui, tetapi mungkin? 

Ya, terkait dengan proyek terkait 

(misalnya eksploitasi)? 

Peringkat signifikan, Risiko sedang 

atau kecil atas potensi dampak  

Memberikan rincian tentang peta 

atau dalam checklist dan membuat 

rekomendasi untuk 1) tahap 

Pemeriksaan secara rinci dan 2) 

laporan kelayakan 

Tidak? 

Tidak diketahui, tetapi mungkin? 

 

Resiko rendah. Lanjutkan ke 

pertanyaan pemeriksaan berikutnya. 

 

Membuat rekomendasi untuk tahap 

Pemeriksaan secara rinci untuk setiap 

risiko yang tidak diketahui.  

Apakah terdapat mata 

pencaharian ekonomi atau 

subsisten yang sangat bergantung 

pada sumber daya alam di daerah 

tersebut (ekowisata, pertanian 

subsisten atau perikanan, 

pembalakan, irigasi)? 

    OP 4.01 tentang Penilaian 

Lingkungan 

OP4.36 tentang Hutan 
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Pertanyaan Pemeriksaan untuk 

Daerah pengaruh Eksplorasi Panas 

Bumi* 

* Catatan di checklist atau dalam 

laporan terlampir di mana 

permasalahan‐permasalahan 

mungkin hanya berhubungan 

dengan proyek‐proyek terkait 

seperti eksploitasi hilir 

Jawaban  Kebijakan Terkait  

Ya?  

Tidak diketahui, tetapi mungkin? 

Ya, terkait dengan proyek terkait 

(misalnya eksploitasi)? 

Peringkat signifikan, Risiko sedang 

atau kecil atas potensi dampak  

Memberikan rincian tentang peta 

atau dalam checklist dan membuat 

rekomendasi untuk 1) tahap 

Pemeriksaan secara rinci dan 2) 

laporan kelayakan 

Tidak? 

Tidak diketahui, tetapi mungkin? 

 

Resiko rendah. Lanjutkan ke 

pertanyaan pemeriksaan berikutnya. 

 

Membuat rekomendasi untuk tahap 

Pemeriksaan secara rinci untuk setiap 

risiko yang tidak diketahui.  

Apakah terdapat hutan, danau, 

rawa, lahan gambut, daerah 

pesisir, sungai di daerah tersebut?   

    OP4.04 tentang Habitat 

Alam 

OP4.36 tentang Hutan 

Apakah terdapat spesies yang 

punah atau terancam punah yang 

mungkin ada di daerah tersebut? 

    OP4.04 tentang Habitat 

Alam 
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Pertanyaan Pemeriksaan untuk 

Daerah pengaruh Eksplorasi Panas 

Bumi* 

* Catatan di checklist atau dalam 

laporan terlampir di mana 

permasalahan‐permasalahan 

mungkin hanya berhubungan 

dengan proyek‐proyek terkait 

seperti eksploitasi hilir 

Jawaban  Kebijakan Terkait  

Ya?  

Tidak diketahui, tetapi mungkin? 

Ya, terkait dengan proyek terkait 

(misalnya eksploitasi)? 

Peringkat signifikan, Risiko sedang 

atau kecil atas potensi dampak  

Memberikan rincian tentang peta 

atau dalam checklist dan membuat 

rekomendasi untuk 1) tahap 

Pemeriksaan secara rinci dan 2) 

laporan kelayakan 

Tidak? 

Tidak diketahui, tetapi mungkin? 

 

Resiko rendah. Lanjutkan ke 

pertanyaan pemeriksaan berikutnya. 

 

Membuat rekomendasi untuk tahap 

Pemeriksaan secara rinci untuk setiap 

risiko yang tidak diketahui.  

Apakah terdapat kawasan lindung 

(seperti taman nasional, kawasan 

konservasi dll) di daerah tersebut?   

    OP4.04 tentang Habitat 

Alam 

OP4.36 tentang Hutan 

Apakah terdapat situs budaya 

nasional atau internasional yang 

signifikan, situs arkeologi, situs 

spiritual, atau PCR lain di daerah 

tersebut? 

    OP4.09 tentang Sumber 

Daya Budaya Fisik 
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Pertanyaan Pemeriksaan untuk 

Daerah pengaruh Eksplorasi Panas 

Bumi* 

* Catatan di checklist atau dalam 

laporan terlampir di mana 

permasalahan‐permasalahan 

mungkin hanya berhubungan 

dengan proyek‐proyek terkait 

seperti eksploitasi hilir 

Jawaban  Kebijakan Terkait  

Ya?  

Tidak diketahui, tetapi mungkin? 

Ya, terkait dengan proyek terkait 

(misalnya eksploitasi)? 

Peringkat signifikan, Risiko sedang 

atau kecil atas potensi dampak  

Memberikan rincian tentang peta 

atau dalam checklist dan membuat 

rekomendasi untuk 1) tahap 

Pemeriksaan secara rinci dan 2) 

laporan kelayakan 

Tidak? 

Tidak diketahui, tetapi mungkin? 

 

Resiko rendah. Lanjutkan ke 

pertanyaan pemeriksaan berikutnya. 

 

Membuat rekomendasi untuk tahap 

Pemeriksaan secara rinci untuk setiap 

risiko yang tidak diketahui.  

Apakah ada kemungkinan bahwa 

Masyarakat Adat20 akan hadir di 

daerah tersebut sehingga 

konsultasi khusus dan Penilaian 

Sosial diperlukan? 

    OP4.10 tentang Masyarakat 

Adat 

                                                      
20 Masyarakat etnis, minoritas, masyarakat adat, sesuai karakteristik yang didefinisikan yang tercantum dalam ayat 137, Bagian 7.1. 
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Pertanyaan Pemeriksaan untuk 

Daerah pengaruh Eksplorasi Panas 

Bumi* 

* Catatan di checklist atau dalam 

laporan terlampir di mana 

permasalahan‐permasalahan 

mungkin hanya berhubungan 

dengan proyek‐proyek terkait 

seperti eksploitasi hilir 

Jawaban  Kebijakan Terkait  

Ya?  

Tidak diketahui, tetapi mungkin? 

Ya, terkait dengan proyek terkait 

(misalnya eksploitasi)? 

Peringkat signifikan, Risiko sedang 

atau kecil atas potensi dampak  

Memberikan rincian tentang peta 

atau dalam checklist dan membuat 

rekomendasi untuk 1) tahap 

Pemeriksaan secara rinci dan 2) 

laporan kelayakan 

Tidak? 

Tidak diketahui, tetapi mungkin? 

 

Resiko rendah. Lanjutkan ke 

pertanyaan pemeriksaan berikutnya. 

 

Membuat rekomendasi untuk tahap 

Pemeriksaan secara rinci untuk setiap 

risiko yang tidak diketahui.  

Apakah ada tanah atau sumber 

daya yang dimiliki secara komunal 

di daerah tersebut sehingga 

pengambilalihan tanah mungkin 

rumit? 

    OP4.12 tentang Pemukiman 

Kembali Secara Paksa 
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Pertanyaan Pemeriksaan untuk 

Daerah pengaruh Eksplorasi Panas 

Bumi* 

* Catatan di checklist atau dalam 

laporan terlampir di mana 

permasalahan‐permasalahan 

mungkin hanya berhubungan 

dengan proyek‐proyek terkait 

seperti eksploitasi hilir 

Jawaban  Kebijakan Terkait  

Ya?  

Tidak diketahui, tetapi mungkin? 

Ya, terkait dengan proyek terkait 

(misalnya eksploitasi)? 

Peringkat signifikan, Risiko sedang 

atau kecil atas potensi dampak  

Memberikan rincian tentang peta 

atau dalam checklist dan membuat 

rekomendasi untuk 1) tahap 

Pemeriksaan secara rinci dan 2) 

laporan kelayakan 

Tidak? 

Tidak diketahui, tetapi mungkin? 

 

Resiko rendah. Lanjutkan ke 

pertanyaan pemeriksaan berikutnya. 

 

Membuat rekomendasi untuk tahap 

Pemeriksaan secara rinci untuk setiap 

risiko yang tidak diketahui.  

Apakah ada lahan pribadi atau 

lahan kehutanan di mana 

pengambilalihan tanah dapat 

dinegosiasikan? (Perhatikan bahwa 

'ya' adalah aspek positif dari 

proyek). 

    OP4.12 tentang Pemukiman 

Kembali Secara Paksa 
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Pertanyaan Pemeriksaan untuk 

Daerah pengaruh Eksplorasi Panas 

Bumi* 

* Catatan di checklist atau dalam 

laporan terlampir di mana 

permasalahan‐permasalahan 

mungkin hanya berhubungan 

dengan proyek‐proyek terkait 

seperti eksploitasi hilir 

Jawaban  Kebijakan Terkait  

Ya?  

Tidak diketahui, tetapi mungkin? 

Ya, terkait dengan proyek terkait 

(misalnya eksploitasi)? 

Peringkat signifikan, Risiko sedang 

atau kecil atas potensi dampak  

Memberikan rincian tentang peta 

atau dalam checklist dan membuat 

rekomendasi untuk 1) tahap 

Pemeriksaan secara rinci dan 2) 

laporan kelayakan 

Tidak? 

Tidak diketahui, tetapi mungkin? 

 

Resiko rendah. Lanjutkan ke 

pertanyaan pemeriksaan berikutnya. 

 

Membuat rekomendasi untuk tahap 

Pemeriksaan secara rinci untuk setiap 

risiko yang tidak diketahui.  

Apakah mungkin bahwa orang 

akan dibatasi untuk mengakses 

kawasan lindung untuk tujuan 

mata pencaharian? 

    OP4.12 tentang Pemukiman 

Kembali Secara Paksa 

Risiko atau manfaat lainnya yang 

teridentifikasi namun tidak ada 

dalam daftar: 
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Pertanyaan Pemeriksaan untuk 

Daerah pengaruh Eksplorasi Panas 

Bumi* 

* Catatan di checklist atau dalam 

laporan terlampir di mana 

permasalahan‐permasalahan 

mungkin hanya berhubungan 

dengan proyek‐proyek terkait 

seperti eksploitasi hilir 

Jawaban  Kebijakan Terkait  

Ya?  

Tidak diketahui, tetapi mungkin? 

Ya, terkait dengan proyek terkait 

(misalnya eksploitasi)? 

Peringkat signifikan, Risiko sedang 

atau kecil atas potensi dampak  

Memberikan rincian tentang peta 

atau dalam checklist dan membuat 

rekomendasi untuk 1) tahap 

Pemeriksaan secara rinci dan 2) 

laporan kelayakan 

Tidak? 

Tidak diketahui, tetapi mungkin? 

 

Resiko rendah. Lanjutkan ke 

pertanyaan pemeriksaan berikutnya. 

 

Membuat rekomendasi untuk tahap 

Pemeriksaan secara rinci untuk setiap 

risiko yang tidak diketahui.  

       

       

       

       

       



 

162 
 

Lampiran B. CHECKLIST PEMERIKSAAN SECARA RINCI 

Instruksi: 

Ahli spesialis  lingkungan dan sosial yang kompeten akan dilibatkan untuk menyelesaikan pemeriksaan 

secara rinci. 

Dengan menggunakan studi kelayakan dan  informasi teknis  lainnya pada sumber daya panas bumi dan 

potensi  eksplorasi,  dan  hasil  dari  proses  pemeriksaan  dasar,  melakukan  proses  pemeriksaan 

perlindungan untuk mengidentifikasi risiko lingkungan dan sosial, kebijakan Bank Dunia yang dipicu, dan 

perlindungan  instrumen  yang  diperlukan.  Gunakan  checklist  dengan  tepat  dan  untuk 

mendokumentasikan hasil. 

 

Kegiatan‐kegiatan Pemeriksaan: 

a. Mengkaji  data  yang  dipublikasikan,  melakukan  kunjungan  lapangan,  mengumpulkan 

data  primer,  dan  berkonsultasi  dengan  lembaga  lingkungan  hidup  dan  perencanaan 

daerah  untuk  membahas  rencana  tata  ruang  dan  peraturan,  menilai  kapasitas 

kelembagaan dan berkonsultasi dengan informan penting/para pemangku kepentingan. 

b. Memetakan  wilayah  potensi  pengaruh  kegiatan  eksplorasi  panas  bumi,  berdasarkan 

data  teknis pada  lokasi situs dengan baik dan  infrastruktur utama  (jalan, kamp‐kamp, 

peningkatan dermaga dll). 

c. Memetakan wilayah potensi pengaruh yang akan mencakup kegiatan  terkait  (kegiatan 

eksploitasi misalnya: pembangkit listrik, sumur‐sumur produksi, dan jalur transmisi atau 

distribusi). 

d. Mengidentifikasi  reseptor  sensitif  di  daerah  pengaruh  proyek  seperti:  hutan,  habitat 

alami (darat dan air), kawasan lindung (taman nasional, kawasan konservasi), lokasi yang 

memiliki kepentingan ekologi, masyarakat, aset masyarakat, pemilik tanah, masyarakat 
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adat  dan/atau  tanah/domain mereka,  tanah  komunal/sumber  daya mereka,  sumber 

daya budaya fisik, fitur panas bumi, lanskap dan bentuk geologi. 

e. Mengidentifikasi  usia  lahan  dan  penggunaan  lahan.  Mengidentifikasi  pengguna  dan 

kegunaan  air.  Mengidentifikasi  hukum  setempat  yang  berlaku  dan  kerangka 

perencanaan. 

f. Mengidentifikasi pemangku kepentingan dan sentimen mereka tentang pengembangan 

panas bumi. 

g. Menggunakan  pendapat  profesional  dan  akses  berpengalaman  untuk menilai  potensi 

dampak  signifikan pada  reseptor  sensitif dari kegiatan eksplorasi dan kegiatan  terkait. 

Sampaikan dan jawab setiap pertanyaan di checklist. 

h. Pemicu kebijakan: Dari checklist, mengidentifikasi kebijakan yang dipicu oleh sub‐proyek 

(termasuk kegiatan terkait). 

i. Kategori pemeriksaan: Klasifikasikan  sub‐proyek  sebagai kategori A  jika ada  salah  satu 

jawaban di checklist memicu A,  jika  tidak klasifikasikan  sub‐proyek  sebagai kategori B. 

Jika  salah  satu  aspek  dari  kegiatan  terkait  memicu  sub‐proyek  A  maka  akan 

diklasifikasikan sebagai Kategori A. 

j. Instrumen perlindungan: Daftar semua  instrumen yang relevan sesuai dengan checklist 

pemeriksaan.  Catat  di  mana  tugas‐tugas  tertentu  untuk  ESIA  diperlukan,  seperti 

Penilaian Sosial bagi Masyarakat Adat. 

 

Pelaporan: 

Memberikan laporan lengkap dengan rincian seperti yang tercantum di atas, data pendukung dan peta, 

dan checklist lengkap seperti yang dijelaskan dalam Bagian 5.3.5. 

Detail sub‐proyek 
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Nama sub‐proyek:_________________________________________________________ 

Lokasi:____________________________________________________________________ 

Provinsi:_____________________________________________________________________ 

Uraian Kegiatan yang Diusulkan:____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Reseptor sensitif yang signifikan 

___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Uraian Kegiatan Terkait:____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Reseptor Sensitif yang Signifikan terhadap Kegiatan Terkait 

_______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Perlindungan Pemeriksaan, Pemicu Kebijakan dan Cheklist Instrumen Perlindungan  

 

Pertanyaan 

*Catatan pada checklist atau dalam 

laporan terlampir di mana 

permasalahan mungkin hanya 

berhubungan dengan proyek‐proyek 

terkait seperti eksploitasi hilir 

Jawaban  Jika Ya 

Kebijakan 

yang dipicu 

Kategori dan Instrumen 

Perlindungan  Ya 

Signifikan, Sedang, 

Kecil 

Tidak 

Apakah dampak sub‐proyek 

cenderung memiliki dampak 

lingkungan yang merugikan secara 

signifikan yang sensitif,21 beragam 

atau belum pernah terjadi 

sebelumnya?22 Berikan penjelasan 

singkat: 

    OP 4.01 

tentang 

Penilaian 

Lingkungan 

Jika “Tidak”: Kategori B 

Jika “Ya”: Kategori A 

ESIA, ESMP, UKL/UPL 

 

                                                      
21
 Sensitif (yaitu, dampak potensial dianggap sensitif jika dampak tersebut mungkin tidak dapat diubah, misalnya, secara permanen mempengaruhi fitur lanskap yang signifikan. 

22 Skala besar yang disebabkan pembangunan pertanian dengan tebang dan bakar ke daerah‐daerah berhutan. 
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Pertanyaan 

*Catatan pada checklist atau dalam 

laporan terlampir di mana 

permasalahan mungkin hanya 

berhubungan dengan proyek‐proyek 

terkait seperti eksploitasi hilir 

Jawaban  Jika Ya 

Kebijakan 

yang dipicu 

Kategori dan Instrumen 

Perlindungan  Ya 

Signifikan, Sedang, 

Kecil 

Tidak 

Apakah dampak proyek cenderung 

memiliki dampak sosial yang 

merugikan secara signifikan yang 

sensitif, beragam atau belum 

pernah terjadi sebelumnya? Berikan 

penjelasan singkat. 

    OP 4.01 

tentang 

Penilaian 

Lingkungan 

Jika “Tidak”: Kategori  B 

Jika “Ya”: Kategori  A 

ESIA, ESMP, UKL/UPL 

Apakah dampak tersebut 

mempengaruhi area yang lebih luas 

dari lokasi atau fasilitas yang tunduk 

pada pekerjaan fisik dan apakah 

dampak lingkungan yang merugikan 

secara signifikan dapat diubah? 

Berikan penjelasan singkat: 

    OP 4.01 

tentang 

Penilaian 

Lingkungan 

Jika “Tidak”: Kategori B. 

Jika “Ya”: Kategori  A 

ESIA, ESMP, UKL/UPL 
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Pertanyaan 

*Catatan pada checklist atau dalam 

laporan terlampir di mana 

permasalahan mungkin hanya 

berhubungan dengan proyek‐proyek 

terkait seperti eksploitasi hilir 

Jawaban  Jika Ya 

Kebijakan 

yang dipicu 

Kategori dan Instrumen 

Perlindungan  Ya 

Signifikan, Sedang, 

Kecil 

Tidak 

Akankah proyek memiliki manfaat 

positif terhadap lingkungan atau 

sosial? Berikan penjelasan singkat: 

    OP 4.01 

tentang 

Penilaian 

Lingkungan 

Jika “Tidak”: Kategori B. 

Jika  “Ya”: Kategori B 

ESIA, ESMP, UKL/UPL 

 

Akankah proyek berdampak negatif 

terhadap sumber daya budaya 

fisik?23 Harap berikan justifikasi 

singkat. 

    OP 4.11 

tentang 

Sumber Daya 

Budaya Fisik  

Jika "Ya/Signifikan": Kategori A.  

Susun Rencana Pengelolaan PCR 

sebagai bagian dari ESMP. 

Jika Ya/Sedang atau Ya/Kecil: 

Kategori   B. 

Jika 'Tidak': Gunakan kesempatan 

temukan prosedur. 

                                                      
23 Contoh sumber daya budaya fisik adalah situs arkeologi atau sejarah, situs agama atau spiritual, terutama situs‐situs yang diakui oleh pemerintah. 
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Pertanyaan 

*Catatan pada checklist atau dalam 

laporan terlampir di mana 

permasalahan mungkin hanya 

berhubungan dengan proyek‐proyek 

terkait seperti eksploitasi hilir 

Jawaban  Jika Ya 

Kebijakan 

yang dipicu 

Kategori dan Instrumen 

Perlindungan  Ya 

Signifikan, Sedang, 

Kecil 

Tidak 

Akankah proyek melibatkan 

konversi atau degradasi habitat 

alami yan tidak kritis? Harap berikan 

justifikasi singkat. 

    OP 4.04 

tentang 

Habitat Alam 

Jika “Tidak”: Merujuk pada 

pertanyaan pemeriksaan 

berikutnya. 

Jika “Ya/Signifikan”: Kategori A.  

Jika“Ya/Sedang atau Ya/Kecil’: 

Kategori   B  
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Pertanyaan 

*Catatan pada checklist atau dalam 

laporan terlampir di mana 

permasalahan mungkin hanya 

berhubungan dengan proyek‐proyek 

terkait seperti eksploitasi hilir 

Jawaban  Jika Ya 

Kebijakan 

yang dipicu 

Kategori dan Instrumen 

Perlindungan  Ya 

Signifikan, Sedang, 

Kecil 

Tidak 

Akankah proyek melibatkan 

konversi atau degradasi habitat 

alami yang kritis?24  

    OP 4.04 

tentang 

Habitat Alam 

Jika “Tidak”: Merujuk pada 

pertanyaan pemeriksaan 

berikutnya.  

Jika “Ya/Signifikan”: tidak 

memenuhi syarat untuk 

pembiayaan proyek karena tidak 

sesuai dengan Kebijakan. 

Jika “Ya/Sedang atau Ya Kecil”: 

Kategori A 

                                                      
24Sub‐proyek yang secara signifikan mengubah atau menurunkan habitat alami kritis seperti dilindungi secara hukum, secara  resmi diusulkan untuk mendapat perlindungan, 
diidentifikasi oleh sumber otoritatif untuk nilai konservasi tinggi, atau diakui sebagai dilindungi oleh masyarakat lokal tradisional, tidak memenuhi syarat untuk pembiayaan 
Bank. 
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Pertanyaan 

*Catatan pada checklist atau dalam 

laporan terlampir di mana 

permasalahan mungkin hanya 

berhubungan dengan proyek‐proyek 

terkait seperti eksploitasi hilir 

Jawaban  Jika Ya 

Kebijakan 

yang dipicu 

Kategori dan Instrumen 

Perlindungan  Ya 

Signifikan, Sedang, 

Kecil 

Tidak 

Apakah sub‐proyek melibatkan 

pengambilaihan lahan secara paksa? 

Signifikan> 200 orang pengungsi 

atau 10% dari aset rumah tangga 

yang terkena dampak. 

Sedang <200 orang atau 10% dari 

aset rumah tangga yang terkena 

dampak. 

    OP 4.12 

tentang 

Pemukiman 

Kembali 

Secara Paksa  

Jika “Tidak”: Merujuk pada 

pertanyaan pemeriksaan 

berikutnya.  

Jika “Ya/Significan”: Kategori  A, 

LARAP 

Jika “Ya/Sedang”: Kategori  B, 

Disingkat LARAP 

Apakah sub‐proyek melibatkan 

kehilangan aset atau akses ke aset, 

atau kehilangan sumber pendapatan 

atau mata pencaharian sebagai 

akibat dari pengambilalihan tanah 

secara paksa? Harap berikan 

justifikasi singkat 

    OP 4.12 

tentang 

Pemukiman 

Kembali 

Secara Paksa 

Jika “Tidak”: Merujuk pada 

pertanyaan pemeriksaan 

berikutnya.  

Jika “Ya/Significan”: Kategori A, 

LARAP 

Jika “Ya/Sedang atau Kecil”: 

Kategori B, Disingkat LARAP 
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Pertanyaan 

*Catatan pada checklist atau dalam 

laporan terlampir di mana 

permasalahan mungkin hanya 

berhubungan dengan proyek‐proyek 

terkait seperti eksploitasi hilir 

Jawaban  Jika Ya 

Kebijakan 

yang dipicu 

Kategori dan Instrumen 

Perlindungan  Ya 

Signifikan, Sedang, 

Kecil 

Tidak 

Apakah sub‐proyek melibatkan 

hilangnya aset tetapi bukan sebagai 

akibat dari pengambilalihan tanah 

secara paksa? 

    OP4.01 

Tentang 

Penilaian 

Lingkungan 

Jika “Tidak”: Merujuk pada 

pertanyaan pemeriksaan 

berikutnya.  

Jika “Ya”:  Kategori  B. 

Mengelola kompensasi sebesar 

nilai penggantian berdasarkan 

ESMP. 
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Pertanyaan 

*Catatan pada checklist atau dalam 

laporan terlampir di mana 

permasalahan mungkin hanya 

berhubungan dengan proyek‐proyek 

terkait seperti eksploitasi hilir 

Jawaban  Jika Ya 

Kebijakan 

yang dipicu 

Kategori dan Instrumen 

Perlindungan  Ya 

Signifikan, Sedang, 

Kecil 

Tidak 

Apakah terdapat Masyarakat Adat di 

wilayah proyek ?: 

Mengidentifikasi sendiri sebagai 

bagian dari kelompok sosial dan 

budaya yang berbeda, dan 

Mempertahankan intuisi budaya, 

ekonomi, sosial dan politik yang 

berbeda dari masyarakat dan 

budaya yang dominan ?, dan 

Berbicara dengan bahasa atau 

dialek yang berbeda?, dan 

Secara historis, sosial dan / atau 

ekonomi telah terpinggirkan, tidak 

berdaya, dikecualikan dan / atau 

didiskriminasi? 

    OP4.10  

tentang 

Masyarakat 

Adat 

Jika “Tidak”: Merujuk pada 

pertanyaan pemeriksaan 

berikutnya.  

Jika “Ya”: Kategori A 

Merujuk IPF untuk persyaratan 

Penilaian Sosial dalam ESIA dan 

IPP. 
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Pertanyaan 

*Catatan pada checklist atau dalam 

laporan terlampir di mana 

permasalahan mungkin hanya 

berhubungan dengan proyek‐proyek 

terkait seperti eksploitasi hilir 

Jawaban  Jika Ya 

Kebijakan 

yang dipicu 

Kategori dan Instrumen 

Perlindungan  Ya 

Signifikan, Sedang, 

Kecil 

Tidak 

Akankah proyek langsung atau tidak 

langsung memberikan keuntungan 

atau menargetkan Masyarakat 

Adat? 

  

    OP4.10  

tentang 

Masyarakat 

Adat 

Jika tidak terdapat IP dalam 

daerah proyek, atau pertanyaan 

ini tidak terkait, masukkan Tidak 

Tersedia dalam setiap kolom. 

Jika “Tidak ada manfaat atau 

target”   atau “Ya Manfaat atau 

target”: Kategori A.   Sampaikan di 

Penilaian Sosial dan penyusunan 

IPP. 

Akankah proyek langsung atau tidak 

langsung mempengaruhi praktik 

sosial‐budaya tradisional dan 

kepercayaan Masyarakat Adat? 

(Misalnya dalam membesarkan 

anak, kesehatan, pendidikan, seni, 

dan tata kelola)? 

    OP4.10 

tentang 

Masyarakat 

Adat 

Jika “Tidak”: Merujuk pada 

pertanyaan pemeriksaan 

berikutnya.  

Jika “Ya”: Kategori  A 

Merujuk IPF untuk persyaratan 

Penilaian Sosial dalam ESIA dan 

IPP. 
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Pertanyaan 

*Catatan pada checklist atau dalam 

laporan terlampir di mana 

permasalahan mungkin hanya 

berhubungan dengan proyek‐proyek 

terkait seperti eksploitasi hilir 

Jawaban  Jika Ya 

Kebijakan 

yang dipicu 

Kategori dan Instrumen 

Perlindungan  Ya 

Signifikan, Sedang, 

Kecil 

Tidak 

Akankah proyek mempengaruhi 

sistem mata pencaharian 

Masyarakat Adat? (Misalnya, sistem 

produksi pangan, pengelolaan 

sumber daya alam, kerajinan dan 

perdagangan, status pekerjaan)? 

    OP4.10 

tentang 

Masyarakat 

Adat 

Jika “Tidak”: Merujuk pada 

pertanyaan pemeriksaan 

berikutnya.  

Jika “Ya”: Kategori  A 

Merujuk IPF untuk persyaratan 

Penilaian Sosial dalam ESIA dan 

IPP. 

Akankah proyek berada di daerah 

(tanah atau wilayah) yang diduduki, 

dimiliki, atau digunakan oleh 

Masyarakat Adat, dan / atau diklaim 

sebagai tanah leluhur? 

    OP4.10 

tentang 

Masyarakat 

Adat 

Jika “Tidak”: Merujuk pada 

pertanyaan pemeriksaan 

berikutnya.  

Jika “Ya”: Kategori  A 

Merujuk IPF untuk persyaratan 

Penilaian Sosial dalam ESIA dan 

IPP. 
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Lampiran C. GARIS BESAR LAPORAN ESIA UNTUK KATEGORI SUB PROYEK 

Dengan mengacu pada Lampiran B pada OP 4.01 ‐ Isi Laporan Penilaian Lingkungan untuk Proyek 

Kategori A. 

Laporan  ESIA  untuk  proyek  Kategori  A  berfokus  pada  isu‐isu  lingkungan  yang  signifikan  atas  suatu 

proyek.  Ruang  lingkup  laporan  dan  tingkat  detail  harus  sepadan  dengan  potensi  dampak  proyek. 

Laporan  yang disampaikan  kepada Bank disusun dalam bahasa  Inggris dan  ringkasan eksekutif dalam 

bahasa Inggris. 

Laporan ESIA harus mencakup hal‐hal berikut (tidak harus dalam urutan yang ditampilkan): 

(a) Ringkasan  Eksekutif.  Secara  ringkas membahas  temuan  yang  signifikan  dan  tindakan 

yang direkomendasikan. 

(b) Kebijakan,  hukum,  dan  kerangka  administrasi.  Membahas  kebijakan,  hukum,  dan 

kerangka administratif di mana EA dilakukan. Menjelaskan persyaratan  lingkungan atas 

setiap  pemodal. Mengidentifikasi  kesepakatan  lingkungan  internasional  yang  relevan 

dimana negara ini merupakan pihak. 

(c) Deskripsi Proyek. Secara ringkas menggambarkan proyek yang diusulkan dan geografis, 

ekologi,  sosial,  dan  konteks  sementara,  termasuk  investasi  offsite  yang  mungkin 

diperlukan  (misalnya,  pipa  yang  didedikasikan,  akses  jalan,  pembangkit  listrik, 

penyediaan  air,  perumahan,  dan  bahan  baku  dan  fasilitas  penyimpanan  produk). 

Menunjukkan  kebutuhan  untuk  rencana  pemukiman  kembali  atau  rencana 

pembangunan  Masyarakat  Adat  (lihat  juga  paragraph  (h)(v)  di  bawah).  Biasanya 

mencakup sebuah peta yang menunjukkan lokasi proyek dan daerah pengaruh proyek. 

(d) Data dasar. Menilai dimensi wilayah  studi dan menjelaskan kondisi  fisik, biologis, dan 

sosial  ekonomi  yang  relevan,  termasuk  perubahan  yang  diantisipasi  sebelum  proyek 

dimulai.  Juga memperhitungkan  kegiatan  pembangunan  saat  ini  dan  yang  diusulkan 



 

176 
 

dalam wilayah  proyek  tetapi  tidak  secara  langsung  terhubung  ke  proyek. Data  harus 

relevan dengan keputusan tentang lokasi proyek, desain, operasi, atau langkah‐langkah 

mitigasi. Bagian ini menunjukkan keakuratan, keandalan, dan sumber data. 

(e) Dampak  lingkungan.  Memperkirakan  dan  menilai  dampak  positif  dan  negatif 

kemungkinan  proyek,  secara  kuantitatif  sejauh  mungkin.  Mengidentifikasi  langkah‐

langkah  mitigasi  dan  dampak  negatif  residual  yang  tidak  dapat  dikurangi. 

Mengeksplorasi  peluang  untuk  peningkatan  lingkungan.  Mengidentifikasi  dan 

memperkirakan  tingkat  dan  kualitas  data  yang  tersedia,  kesenjangan  data  kunci,  dan 

ketidakpastian  terkait dengan prediksi, dan menentukan  topik yang  tidak memerlukan 

perhatian lebih lanjut. 

(f) Analisis  alternatif.  Secara  sistematis  membandingkan  alternatif  layak  untuk  lokasi 

proyek,  teknologi, desain, dan operasi yang diusulkan  termasuk situasi "tanpa proyek"  

dalam  hal  potensi  dampak  lingkungan  mereka;  kemungkinan  memitigasi  dampak 

tersebut; modal dan biaya berulang mereka; kesesuaian dengan kondisi setempat; dan 

kelembagaan,  pelatihan,  dan  persyaratan  pemantauan.  Untuk  setiap  alternatif, 

mengkuantifikasi dampak  lingkungan  sejauh mungkin, dan melampirkan nilai ekonomi 

jika  memungkinkan.  Menyatakan  dasar  untuk  memilih  desain  proyek  tertentu  yang 

diusulkan  dan  membenarkan  tingkat  emisi  yang  direkomendasikan  dan  melakukan 

pendekatan untuk pencegahan dan pengurangan polusi. 

(g) Rencana pengelolaan  lingkungan dan sosial  (ESMP). Meliputi  langkah‐langkah mitigasi, 

pemantauan, dan penguatan kelembagaan; lihat garis di Lampiran D. 

(h) Lampiran‐lampiran 

 Daftar pihak penyusun laporan EA ‐ individu dan organisasi. 
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 Rujukan‐‐materi  tertulis  baik  yang  dipublikasikan  dan  tidak  dipublikasikan,  yang 

digunakan dalam penyusunan studi. 

 Catatan  atas  pertemuan  antar  agen  dan  konsultasi,  termasuk  konsultasi  untuk 

memperoleh  pandangan  informasi  dari  orang‐orang  yang  terkena  dampak  dan 

organisasi non‐pemerintah setempat (LSM). Catatan tersebut menentukan cara apa 

pun  selain  konsultasi  (misalnya,  survei)  yang  digunakan  untuk  mendapatkan 

pandangan dari kelompok yang terkena dampak dan LSM setempat. 

 Tabel‐tabel menyajikan data yang  relevan yang disebut atau diringkas dalam  teks 

utama. 

 Daftar  laporan  terkait  (misalnya,  rencana  pemukiman  kembali  atau  rencana 

pembangunan masyarakat adat). 
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Lampiran D. TEMPLATE RENCANA PENGELOLAAN LINGUNGAN DAN SOSIAL 

Dengan merujuk pada Lampiran C pada Kebijakan Perlindungan Bank Dunia OP 4.01 – Rencana 

Pengelolaan Lingkungan  

(a) Rencana pengelolaan lingkungan dan sosial sub‐proyek (ESMP) terdiri dari himpunan mitigasi, 

pemantauan,  dan  langkah‐langkah  institusional  yang  akan  diambil  selama  pelaksanaan  dan 

operasi  untuk menghilangkan  dampak  lingkungan  dan  sosial  yang merugikan, mengimbangi 

mereka, atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Rencana tersebut juga mencakup 

tindakan  yang  diperlukan  untuk  menerapkan  langkah‐langkah  ini.  Untuk  mempersiapkan 

sebuah  ESMP,  PT  SMI  akan  (a)  mengidentifikasi  serangkaian  tanggapan  terhadap  potensi 

dampak yang merugikan;  

(b) menentukan persyaratan untuk memastikan bahwa  tanggapan  tersebut dibuat secara efektif 

dan pada waktu yang tepat; dan  

(c) menjelaskan cara untuk memenuhi kebutuhan  tersebut. Lebih khusus, ESMP akan mencakup 

komponen‐komponen berikut. 

Mitigasi 

ESMP mengidentifikasi  langkah  yang  tepat dan hemat biaya  yang dapat mengurangi potensi dampak 

lingkungan  yang  merugikan  secara  signifikan  untuk  tingkat  yang  dapat  diterima.  Rencana  tersebut 

meliputi  langkah‐langkah kompensasi jika  langkah‐langkah mitigasi tidak  layak, tidak hemat biaya, atau 

tidak cukup. Secara khusus, ESMP: 

a. mengidentifikasi  dan  merangkum  semua  dampak  lingkungan  yang  dapat  diantisipasi  yang 

merugikan  secara  signifikan  (termasuk  yang melibatkan masyarakat  adat  atau  pemukiman 

kembali secara paksa); 
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b. menjelaskan ‐ dengan rincian teknis ‐ masing‐masing langkah mitigasi, termasuk jenis dampak 

yang  berkaitan  dan  kondisi  di  mana  diperlukan  (misalnya,  terus  menerus  atau  dalam  hal 

darurat), bersama‐sama dengan desain, deskripsi peralatan, dan prosedur operasi, yang sesuai; 

c. memperkirakan setiap dampak lingkungan yang potensial dari langkah‐langkah ini; dan 

d. memberikan  tautan  dengan  rencana mitigasi  lainnya  (misalnya,  untuk  pemukiman  kembali 

secara  paksa,  Masyarakat  Adat,  atau  kekayaan  budaya)  yang  diperlukan  untuk  proyek 

tersebut. 

Pemantauan 

Pemantauan  lingkungan  selama  pelaksanaan  proyek  memberikan  informasi  tentang  aspek‐aspek 

lingkungan  utama  dari  proyek  ini,  terutama  dampak  lingkungan  dari  proyek  dan  efektivitas  langkah‐

langkah mitigasi.  Informasi  tersebut memungkinkan  peminjam  dan  Bank  untuk menilai  keberhasilan 

mitigasi  sebagai  bagian  dari  pengawasan  proyek,  dan  memungkinkan  tindakan  korektif  yang  harus 

diambil bila diperlukan. Oleh karena itu, RPLS mengidentifikasi tujuan monitoring dan menentukan jenis 

monitoring, dengan keterkaitan terhadap dampak yang dinilai dalam laporan ESIA dan langkah‐langkah 

mitigasi yang dijelaskan dalam RPLS. Secara khusus, bagian pemantauan RPLS mengatur: 

a. deskripsi spesifik, dan rincian teknis,  langkah‐langkah pemantauan, termasuk parameter yang 

akan diukur, metode yang akan digunakan, lokasi pengambilan sampel, frekuensi pengukuran, 

batas deteksi  (jika sesuai), dan definisi ambang batas yang akan memberikan sinyal perlunya 

tindakan korektif; dan 

b. prosedur  pemantauan  dan  pelaporan  untuk  (i)  memastikan  deteksi  dini  dari  kondisi  yang 

memerlukan tindakan mitigasi tertentu, dan (ii) memberikan informasi tentang kemajuan dan 

hasil mitigasi. 

Pengembangan Kapasitas dan Pelatihan 
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Untuk mendukung pelaksanaan tepat waktu dan efektif komponen proyek lingkungan dan tindakan 

mitigasi, RPLS mengacu pada penilaian ESIA tentang keberadaan, peran, dan kemampuan unit 

lingkungan di lokasi atau di tingkat agen dan kementerian. Jika perlu, RPLS merekomendasikan pendirian 

atau perluasan unit tersebut, dan pelatihan staf, untuk memungkinkan pelaksanaan rekomendasi ESIA. 

Secara khusus, RPLS memberikan gambaran spesifik pengaturan kelembagaan ‐ yang bertanggung jawab 

untuk melaksanakan mitigasi dan pemantauan tindakan (misalnya, untuk operasi, pengawasan, 

penegakan, pemantauan pelaksanaan, tindakan perbaikan, pembiayaan, pelaporan, dan pelatihan staf). 

Untuk memperkuat kemampuan pengelolaan lingkungan di lembaga yang bertanggung jawab untuk 

implementasi, banyak ESMP mencakup satu atau lebih topik tambahan berikut: (a) program bantuan 

teknis, (b) pengadaan peralatan dan perlengkapan, dan (c) perubahan organisasi. 

Jadwal pelaksanaan dan Estimasi Biaya 

Untuk semua tiga aspek (mitigasi, pemantauan, dan pembangunan kapasitas), RPLS mengatur (a) jadwal 

pelaksanaan untuk langkah‐langkah yang harus dilakukan sebagai bagian dari proyek, menunjukkan 

pentahapan dan koordinasi dengan rencana pelaksanaan proyek secara keseluruhan; dan (b) modal dan 

perkiraan biaya berulang dan sumber dana untuk melaksanakan ESMP. Angka‐angka ini juga terintegrasi 

ke dalam total tabel biaya proyek. 

Integrasi ESMP dengan Proyek 

Keputusan peminjam untuk melanjutkan dengan proyek, dan keputusan Bank untuk mendukungnya, 

yang didasarkan pada harapan bahwa EMP akan dijalankan secara efektif. Akibatnya, Bank 

mengharapkan rencana lebih spesifik dalam deskripsi terhadap tindakan mitigasi dan pemantauan 

individu dan tugas tanggung jawab institusional, dan itu harus diintegrasikan ke dalam keseluruhan 

perencanaan, desain, anggaran, dan pelaksanaan proyek. Integrasi tersebut dicapai dengan mendirikan 

ESMP dalam proyek sehingga rencana tersebut akan menerima dana dan pengawasan bersama dengan 

komponen lainnya. 
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Tabel  berikut  ini  adalah  template  yang  disarankan  untuk  ringkasan mengenai  rencana mitigasi  dan 

pemantauan untuk tahap eksplorasi dan pengembangan kegiatan panas bumi. 

 

A. TEMPLATE RENCANA MITIGASI UNTUK EKSPLORASI 

  Biaya kepada:  Tanggung Jawab 

Kelembagaan 

kepada 

: 

Komentar 

(misalnya 

dampak 

sekunder atau 

kumulatif) Fase  Dampa

k 

Tindakan 

Mitigasi 

Mema

sang 

Mengop

erasikan 

Memasa

ng  

Mengop

erasikan 

 

Fase eksplorasi               

Fase 

dekomisioning 

 

             

 

B. RENCANA PEMANTAUAN UNTUK EKSPLORASI 

    Biaya kepada:  Tanggung Jawab 

Kelembagaan 

kepada 

: 

Fase  Apa 

(param

Diman

a 

Bagai

mana

Kapan 

(frekue

Men

gapa 

Mema

sang 

Mengo

perasik

Mema

sang 

Mengo

perasik
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eter)  (pera

latan

) 

nsi)  an  an 

 

Fase eksplorasi                   

Fase 

dekomisioning 
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Lampiran E. FORMAT UKL/UPL  

Format berikut adalah Format untuk Rencana Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Rencana Pemantauan 

Lingkungan (UPL). Format ini menggambarkan dampak dari kegiatan yang direncanakan pada lingkungan 

dan bagaimana hal itu ditangani. Sebagai bagian integral dari UKL/UPL, Pernyataan Jaminan Pelaksanaan 

UKL/UPL juga termasuk. Format ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16/2012 

yang dapat dirujuk untuk panduan lebih lanjut. 

 

Judul Bab/Sub Bab  Isi/Keterangan 

Surat Pernyataan dari Manajemen Proyek 

  a. Surat pernyataan dari manajemen proyek akan menyatakan akuntabilitas 

mereka  untuk  memastikan  bahwa  Rencana  Pengelolaan  Lingkungan 

(UKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (UPL) akan dilakukan. Surat 

pernyataan  ini  harus  ditandatangani  di  atas materai  yang  diakui  oleh 

Kepala  BLHD  (badan  lingkungan  setempat)  dan  Kepala  Pemerintah 

Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). 

b. Manajemen  proyek  terdiri  dari  pihak‐pihak  yang  menyiapkan  dan 

melaksanakan  Kegiatan  proyek,  pihak‐pihak  yang  bertanggung  jawab 

untuk  operasi  dan  pemeliharaan  atas  Kegiatan  Proyek,  dan  pihak  lain 

yang bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan 

I.  uraian manajemen proyek 

1.1 Nama perusahaan  ………………………………. 

1.2 Nama Badan  Nama entitas manajemen proyek dan deskripsi pekerjaan mereka pada 
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Judul Bab/Sub Bab  Isi/Keterangan 

Manajemen Proyek  setiap tahap Kegiatan Proyek, yang harus mencakup: 

a.  Badan atau kantor yang bertanggung jawab atas penyusunan dan 

pelaksanaan Kegiatan Proyek. 

b.  Badan atau kantor yang bertanggung jawab atas operasi dan 

pemeliharaan Kegiatan Proyek setelah pekerjaan selesai. 

c.  Badan atau kantor yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan. 

1.3  Alamat, Nomor 

Telepon dan Faks, 

Website dan Email 

Alamat jelas lembaga atau kantor yang disebut yang terkait dengan Kegiatan 

Proyek sesuai dengan titik 1,1 di atas. 

II.  Uraian kegiatan Proyek dan dampaknya 

2.1 Nama Kegiatan 

Proyek 

Nama Kegiatan Proyek secara jelas dan lengkap. 

2.2 Lokasi Kegiatan 

Proyek 

a. Lokasi  Kegiatan  Proyek  secara  jelas  dan  lengkap:  Kelurahan/Desa, 

Kabupaten/kota,  dan  Provinsi  dimana  Kegiatan  Proyek  dan 

komponennya berlangsung. 

b. Lokasi Kegiatan Proyek harus ditarik dalam peta menggunakan skala yang 

memadai (misalnya, 1: 50.000, disertai dengan lintang dan bujur lokasi). 

2.3 Skala dan Kegiatan 

Proyek  

Estimasi skala dan jenis Kegiatan Proyek (menggunakan unit pengukuran 

yang dapat diterima). Sebagai contoh: pembangunan pasar kapasitas 

tertentu mungkin perlu disertai dengan fasilitas pendukung sejalan dengan 
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Judul Bab/Sub Bab  Isi/Keterangan 

Rencana Pengelolaan Lingkungan yang harus menyebutkan jenis komponen 

serta skala. 

2.4 Komponen Kegiatan 

Proyek dalam uraian 

singkat 

Penjelasan singkat dan jelas pada setiap komponen dari Kegiatan Proyek 

yang memiliki dampak lingkungan yang potensial. 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.   Operasi dan Pemeliharaan: Pasca konstruksi, misalnya: pembersihan 

bahan limbah yang digali, dll 

Juga, melampirkan bagan alur/diagram untuk menjelaskan aliran pekerjaan 

yang harus dilakukan, jika dapat diterapkan. 

III POTENSI DAMPAK 

LINGKUNGAN 

Jelaskan secara singkat dan jelas tentang Aktivitas Proyek dengan dampak 

lingkungan yang potensial, 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, dengan 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. . 

IV.  Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
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Judul Bab/Sub Bab  Isi/Keterangan 

4.1 Rencana 

Pengelolaan Lingkungan 

a. Rencana  Pengelolaan  Lingkungan  (UKL)  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  yang  teridentifikasi 

pada 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, dan  frekuensi  intervensi, pihak yang bertanggung 

jawab, dan keterangan lainnya. 

4.2 Rencana 

Pemantauan 

Lingkungan 

a. Rencana Pemantauan  Lingkungan  (UPL)  terdiri dari  rencana  itu  sendiri, 

pihak yang bertanggung jawab, frekuensi intervensi, jadwal pelaksanaan, 

dan  jenis mekanisme  (misalnya:  prosedur  untuk  pemantauan, metode, 

dll)  untuk memantau  rencana  pengelolaan  lingkungan  yang  dijelaskan 

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, dan  frekuensi  intervensi, pihak yang bertanggung 

jawab, dan keterangan lainnya. Dalam rencana pemantauan ini, ambang 

batas  harus  mematuhi  peraturan  perundang‐undangan  yang  berlaku 

sesuai  dengan  dampak  lingkungan  sebagaimana  telah  diidentifikasi 

dalam Bagian III di atas. 

V.   TANDA TANGAN  Setelah dokumen UKL / UPL disiapkan dan lengkap,  Manajer Proyek harus 
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Judul Bab/Sub Bab  Isi/Keterangan 

DAN STEMPEL KANTOR  menandatangani dan membubuhkan stempel resmi pada dokumen. 

VI. RUJUKAN  Masukkan berbagai rujukan yang digunakan dalam penyusunan UKL/UPL. 

VII. LAMPIRAN‐

LAMPIRAN 

Lampirkan dokumen atau informasi yang relevan dengan UKL/UPL, yaitu 

tabel yang menampilkan hasil pemantauan, dan lain‐lain. 

 



 

188 
 

Lampiran F. PERNYATAAN JAMINAN UNTUK UKL/UPL  

No:……………………. 

Dalam  upaya  untuk mencegah, mengurangi  dan  /  atau mengatasi  potensi  dampak  lingkungan  dari 

Pekerjaan Kontruksi.............................. , di Kabupaten / Provinsi .............. serta sesuai dengan tugas dan 

wewenang Dinas ................ , Kabupaten / Provinsi akan melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan 

(UKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (UPL) dan termasuk rekomendasi dari UKL / UPL ke dalam 

Desain Secara Rinci. 

 

Untuk  tahap  berikutnya,  yang merupakan  pekerjaan  fisik,  pelaksanaan  rekomendasi  dari  UKL  /  UPL 

dilakukan oleh pihak yang bertanggung  jawab untuk pekerjaan fisik, yang merupakan "Satker  .............. 

....... Kabupaten / 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 ............. 

 

Lokasi,.........................., Tanggal…..……….. 

DINAS…………….………………............ 

KABUPATEN/PROVINSI....................... 

Satker 

 

 

NAMA ................................. 

 



 

189 
 

Lampiran G. PROSEDUR PENEMUAN KESEMPATAN PCR 

 

Definisi.  Kesempatan  menemukan  adalah  penemuan  yang  tidak  disengaja  atas  arkeologi,  sejarah, 

budaya, dan materi  tetap  selama  konstruksi  atau operasi proyek.  Prosedur  kesempatan menemukan 

adalah prosedur spesifik proyek yang akan diikuti jika warisan budaya yang  tidak diketahui sebelumnya 

ditemui  selama  kegiatan  proyek.  Prosedur  tersebut  pada    umumnya  mencakup  persyaratan  untuk 

memberitahu  otoritas  yang  relevan  atas  benda  atau  lokasi  yang  ditemukan  oleh  para  ahli  warisan 

budaya; untuk memagari area atau  lokasi penemuan untuk menghindari gangguan  lebih  lanjut; untuk 

melakukan  penilaian  atas  benda  atau  lokasi  yang  ditemukan  oleh  para  ahli  warisan  budaya;  untuk 

mengidentifikasi dan menerapkan tindakan  yang sesuai dengan persyaratan dari Bank Dunia dan hukum 

Indonesia;  dan  untuk  melatih  personil  proyek  dan  pekerja  proyek  pada  prosedur  menemukan 

kesempatan. 

Tujuan.  

 Untuk  melindungi  sumber  daya  budaya  fisik  dari  dampak  merugikan  atas 

kegiatan proyek dan mendukung pelestariannya. 

 Untuk mempromosikan pembagian keuntungan yang merata dari penggunaan 

PCR. 

Prosedur.  

a.   Jika PT  SMI,  konsultan atau  kontraktor mereka menemukan  situs arkeologi,  situs  sejarah, 

sisa‐sisa dan benda‐benda, termasuk kuburan dan/atau kuburan individu selama penggalian 

atau konstruksi, mereka harus: 

b.   Menghentikan kegiatan konstruksi di daerah menemukan kesempatan; 

c.   Menggambarkan dan memberi pagar pada situs atau daerah yang ditemukan; 
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d.   Mengamankan  situs  untuk mencegah  kerusakan  atau  kehilangan  benda  bergerak. Dalam 

kasus  barang  bergerak  antik  atau  sensitif,  penjaga  malam  harus  disiapkan  sampai 

pemerintah  daerah  yang  bertanggung  jawab  atau  Departemen  Kebudayaan 

Kabupaten/Provinsi, atau Lembaga Arkeologi setempat sudah siap ntuk mengambil alih; 

e.   Melarang pekerja atau pihak lain untuk mengambil objek; 

f.   Memberitahu  semua  personil  sub‐proyek  atas  penemuan  dan  mengambil  tindakan 

pencegahan perlindungan awal; 

r. Mencatat kesempatan menemukan objek dan tindakan awal; 

s. Memberitahu  dengan  segera  kepada  pemerintah  setempat  yang  bertanggung  jawab  dan 

Lembaga Arkeologi terkait; 

t. Pemerintah  daerah  yang  bertanggung  jawab  akan  bertugas melindungi  dan melestarikan 

situs sebelum memutuskan prosedur yang tepat berikutnya. Ini akan membutuhkan evaluasi 

awal mengenai  temuan  yang  akan  dilakukan  oleh  Lembaga Arkeologi  setempat. Arti  dan 

pentingnya  temuan  harus  dinilai  sesuai  dengan  berbagai  kriteria  yang  relevan  dengan 

warisan  budaya;  termasuk  nilai‐nilai  estetika,  sejarah,  ilmiah  atau  penelitian,  sosial  dan 

ekonomi; 

u. Keputusan  tentang  bagaimana  menangani  temuan  harus  diambil  oleh  otoritas  yang 

bertanggung jawab. Hal ini dapat mencakup perubahan tata letak sub‐proyek (seperti ketika 

menemukan  benda  budaya  yg  tdk  dpt  dipindahkan  atau  arkeologi  penting)  konservasi, 

pelestarian, pemulihan dan penyelamatan; 

v. Pelaksanaan  keputusan otoritas mengenai pengelolaan  temuan harus disampaikan  secara 

tertulis oleh otoritas setempat yang relevan; 

w. Langkah‐langkah  mitigasi  dapat  mencakup  perubahan  desain  sub‐proyek/tata  letak, 

perlindungan, konservasi, restorasi, dan/atau pelestarian situs dan/atau benda; 
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x. Pekerjaan konstruksi di  lokasi bisa dilanjutkan hanya setelah  izin diberikan dari pemerintah 

setempat yang bertanggung jawab mengenai perlindungan warisan tersebut; dan 

y. PT SMI, konsultan dan kontraktor mereka, akan bekerja  sama dengan pemerintah daerah 

terkait  untuk  memantau  semua  kegiatan  konstruksi  dan  memastikan  bahwa  tindakan 

pelestarian yang memadai diambil dan karenanya situs warisan dilindungi. 
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Lampiran H SAMPEL FORMULIR PENGADUAN 

No. Rujukan   

Nama Lengkap   

Mohon beri tanda bagaimana anda 

ingin dihubungi (surat, telepon, 

surel). 

Mohon beri tanda bagaimana anda ingin dihubungi 

Provinsi/Kabupaten   

Tanggal   

Kategori pengaduan 

1. Atas pengabaian (rumah sakit, rumah umum)   

2. Atas aset/properti yang terkena dampak proyek   

3. Atas infrastruktur   

4. Atas penurunan atau kerugian total atas sumber pendapat    

5. Atas permasalahan lingkungan hidup (misalnya polusi)   

6. Atas pekerjaan   

7. Atas lalu lintas, transportasi dan risiko lainnya   

8‐Lain‐lain (Mohon jelaskan):   

Uraian Pengaduan Apa yang terjadi? Kapan itu terjadi? Dimana itu terjadi? Apa hasil dari masalah itu?

 

 

 

Apa yang Anda inginkan untuk terjadi  dalam  menyelesaikan masalah tersebut? 
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Tanda tangan:             Tanggal: 
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Lampiran I. SAMPEL FORMULIR PENUTUPAN PENGADUAN 

Nomor tutup pengaduan:   

Menetapkan tindakan segera yang diperlukan:   

Menetapkan tindakan jangka panjang yang 

diperlukan (jika perlu): 

 

Kompensasi yang dibutuhkan?  [ ] YA                        [ ] TIDAK 

KENDALI ATAS TINDAKAN PEMULIHAN DAN KEPUTUSAN 

Tahap‐tahap Tindakan Pemulihan   Batas waktu dan Lembaga yang 

Bertanggung jawab 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

KOMPENSASI DAN TAHAP AKHIR 

Bagian ini akan diisi dan ditandatangani oleh pengadu setelah dia menerima biaya kompensasi dan 

pengaduannya telah dipulihkan. 

Catatan: 

Nama‐Nama Keluarga dan Tanda Tangan 

Tanggal…./…../….. 

Dari Pengadu: 

 

Wakil Lembaga/Perusahaan yang Bertanggung Jawab 
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Jabatan‐Nama‐Nama Keluarga dan Tanda Tangan 
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Lampiran J. ISI UMUM RENCANA PEMBANGUNAN MASYARAKAT ADAT 

 

Latar Belakang dan Konteks 

i.   Proyek dan komponen proyek 

ii.   Uraian singkat tentang Masyarakat Adat / etnis minoritas (IP / EM) di negara proyek yang relevan 

iii.   Kerangka hukum yang relevan 

iv.   Ringkasan temuan mengenai Penilaian Sosial (bagian dari ESIA), termasuk antara lain: 

a. data dasar dari IP/ EM 

b. Peta daerah pengaruh proyek dan daerah yang dihuni oleh IP / EM 

c. Analisis struktur sosial IP/ EM dan sumber‐sumber pendapatan 

d. Persediaan sumber daya yang digunakan oleh IP / EM, dan data teknis pada sistem produksi 

mereka 

e. Informasi tentang praktik dan pola budaya 

f. Hubungan IP / EM pada kelompok lokal / nasional lainnya 

v.   Dampak utama yang positif pada proyek pada IP / EM 

vi.   Dampak utama yang negatif pada proyek pada IP / EM 

 

Tujuan IPP 

i.  Menerangkan tujuan IPP 

 

Kegiatan Pengembangan dan/atau Mitigasi 

i.  Menguraikan detail kegiatan pengembangan  

ii.  Menguraikan detail kegiatan mitigasi 
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Strategi untuk Partisipasi IP/EM  

i.  Menguraikan mekanisme untuk partisipasi IP / EM dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi 

ii.   Menguraikan prosedur untuk menyampaikan keluhan oleh IP / EM 

 

Pengaturan Kelembagaan 

i.   Mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan 

pemantauan pembangunan, dan / atau kegiatan mitigasi 

ii.   Mengidentifikasi peran LSM atau organisasi IP / EM dalam melaksanakan pembangunan dan / atau 

kegiatan mitigasi. 

 

Anggaran dan Pembiayaan 

i.  Mengidentifikasi biaya pengembangan dan / atau biaya kegiatan mitigasi dan sumber pendanaan 

 

Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi 

i.   Menetapkan pengaturan untuk pengawasan, pemantauan, dan evaluasi 

ii.   Strategi dan jadwal implementasi 

iii.   Menyusun rencana pemantauan internal mengenai sasaran pembangunan utama dan /atau 

kegiatan mitigasi 
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Lampiran K. ISI PENGAMBILALIHAN LAHAN DAN RENCANA AKSI PEMUKIMAN KEMBALI (LARAP) 

Ruang  lingkup  dan  tingkat  detail  dari  rencana  pemukiman  kembali  bervariasi  dengan  besarnya  dan 

kompleksitas  pemukiman  kembali  secara  paksa.  Rencana  ini  didasarkan  pada  informasi  terkini  dan 

informasi  yang  dapat  dipercaya  tentang  (a)  pemukiman  kembali  yang  diusulkan  dan  dampaknya 

terhadap pengungsi dan kelompok  lain yang terkena dampak yang merugikan, dan (b) masalah hukum 

yang terlibat dalam pemukiman kembali. Rencana pemukiman kembali mencakup unsur‐unsur di bawah 

ini, sebagaimana relevan. 

1. Deskripsi proyek. Gambaran umum proyek dan identifikasi wilayah proyek.  

2. Potensi dampak.  Identifikasi komponen atau kegiatan proyek yang menimbulkan pemukiman 

kembali; zona dampak dari komponen atau kegiatan tersebut; alternatif yang dipertimbangkan 

untuk menghindari atau meminimalkan pemukiman kembali; dan mekanisme yang ditetapkan 

untuk meminimalkan pemukiman kembali, sejauh mungkin, selama pelaksanaan proyek. 

3. Tujuan. Tujuan utama dari program pemukiman kembali.   

4. Studi  Sosioekonomi.  Temuan  studi  sosial  ekonomi  yang  akan  dilakukan  pada  tahap  awal 

persiapan proyek dan dengan keterlibatan pengungsi yang berpotensi,  termasuk hasil  survei 

sensus yang mencakup: 

a. penghuni daerah yang terkena dalam saat  ini untuk membangun pondasi untuk desain 

program  pemukiman  kembali  dan  untuk  mengecualikan  arus masuk  berikutnya  dari 

orang‐orang untuk kelayakan atas kompensasi dan bantuan pemukiman kembali; 

b. karakteristik  standar  rumah  tangga  pengungsi,  sistem  produksi,  tenaga  kerja,  dan 

organisasi  rumah  tangga;  dan  informasi  dasar  tentang mata  pencaharian  (termasuk, 

sebagaimana  relevan,  tingkat  produksi  dan  penghasilan  yang  diperoleh  dari  kegiatan 

ekonomi  formal  dan  informal)  dan  standar  hidup  (termasuk  status  kesehatan)  dari 

populasi pengungsi; 
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c. besarnya  kerugian  yang  diperkirakan  –  seluruhnya  atau  sebagian  aset,  dan  tingkat 

perpindahan, fisik atau ekonomi; 

d. Informasi  tentang  kelompok  rentan  atau  orang‐orang  sebagaimana  diatur  dalam  OP 

4.12, ayat 8, untuk siapa ketentuan khusus mungkin harus dilakukan; dan   

e. Ketentuan  untuk memperbarui  informasi  pada mata  pencaharian  dan  standar  hidup 

secara  berkala  para  pengungsi  sehingga  informasi  terbaru  tersedia  pada  saat 

perpindahan mereka. 

5. Studi lainnnya menguraikan berikut ini  

a. kepemilikan  tanah  dan  sistem  pengalihan,  termasuk  inventarisasi  sumber  daya  alam 

yang merupakan milik  umum,  dari mana  orang memperoleh mata mata  pencaharian 

dan  rezeki  mereka,  system  hak  pakai  hasil  non  kepemilikan  (termasuk  perikanan, 

penggembalaan, atau penggunaan kawasan hutan) diatur oleh mekanisme alokasi tanah 

yang diakui setempat; 

b. pola  interaksi sosial di masyarakat yang  terkena dampak,  termasuk  jaringan sosial dan 

sistem dukungan sosial, dan bagaimana mereka akan terkena dampak proyek; 

c. infrastruktur publik dan pelayanan sosial yang akan terkena dampak; dan   

d. karakteristik  sosial dan budaya dari komunitas pengungsi,  termasuk deskripsi  lembaga 

formal  dan  informal  (misalnya,  organisasi  masyarakat,  kelompok  ritual,  lembaga 

swadaya masyarakat (LSM)) yang mungkin relevan dengan strategi konsultasi dan untuk 

merancang dan melaksanakan kegiatan pemukiman kembali.  

Kerangka hukum. Temuan‐temuan analisis mengenai kerangka hukum, yang meliputi  

a. lingkup kekuasaan domain utama dan sifat kompensasi yang terkait dengan itu, baik dari 

segi metodologi penilaian dan waktu pembayaran; 
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b. prosedur  hukum  dan  administrasi  yang  berlaku,  termasuk  deskripsi  dari  solusi  yang 

tersedia  untuk  pengungsi  dalam  proses  peradilan  dan  jangka  waktu  normal  untuk 

prosedur tersebut, dan setiap alternatif mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia 

yang mungkin relevan dengan pemukiman kembali dalam proyek; 

c. hukum yang relevan (termasuk hukum adat dan tradisional) yang mengatur kepemilikan 

lahan, penilaian aset dan kerugian, kompensasi, dan hak penggunaan sumber daya alam; 

hukum  pribadi  adat  yang  terkait  dengan  perpindahan;  dan  hukum  lingkungan  dan 

peraturan kesejahteraan sosial; 

d. peraturan  perundang‐undangan  yang  berkaitan  dengan  instansi  yang  bertanggung 

jawab untuk melaksanakan kegiatan pemukiman kembali; 

e. kesenjangan,  jika  ada,  antara  hukum  setempat  yang  meliputi  domain  utama  dan 

pemukiman  kembali  dan  kebijakan  pemukiman  kembali  dari  Bank,  dan  mekanisme 

untuk menjembatani kesenjangan tersebut; dan 

f. Langkah‐langkah hukum yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan yang efektif dari 

kegiatan  pemukiman  kembali  di  bawah  proyek,  termasuk,  yang  sesuai,  proses  untuk 

mengakui  klaim  atas  hak‐hak  hukum  atas  tanah  ‐  termasuk  klaim  yang  berasal  dari 

hukum adat dan penggunaan tradisional (lihat OP 4.12, ayat 15 b).  

g. kesenjangan,  jika  ada,  antara  hukum  setempat  yang  meliputi  domain  utama  dan 

pemukiman  kembali  dan  kebijakan  pemukiman  kembali  dari  Bank,  dan  mekanisme 

untuk menjembatani kesenjangan tersebut; dan 

h. Langkah‐langkah hukum yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan yang efektif dari 

kegiatan  pemukiman  kembali  di  bawah  proyek,  termasuk,  yang  sesuai,  proses  untuk 

mengakui  klaim  atas  hak‐hak  hukum  atas  tanah  ‐  termasuk  klaim  yang  berasal  dari 

hukum adat dan penggunaan tradisional (lihat OP 4.12, ayat 15 b). 
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Kerangka kelembagaan. Temuan‐temuan dari analisis kerangka kelembagaan yang meliputi  

a. identifikasi  instansi  yang  bertanggung  jawab  untuk  kegiatan  pemukiman  kembali  dan 

LSM yang mungkin memiliki peran dalam pelaksanaan proyek; 

b. penilaian terhadap kapasitas kelembagaan lembaga dan LSM tersebut; dan 

c. Langkah‐langkah  yang diusulkan untuk meningkatkan  kapasitas  kelembagaan  lembaga 

dan LSM yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pemukiman kembali. 

Kelayakan. Definisi pengungsi dan kriteria untuk menentukan kelayakan atas kompensasi mereka dan 

bantuan pemukiman kembali lainnya, termasuk tanggal akhir terkait. 

Penilaian  dan  kompensasi  atas  kerugian. Metodologi  yang  akan  digunakan  dalam menilai  kerugian 

untuk  menentukan  biaya  pengganti  mereka;  dan  deskripsi  dari  jenis  dan  tingkat  kompensasi  yang 

diusulkan menurut hukum setempat dan  langkah‐langkah  tambahan  tersebut sebagaimana diperlukan 

untuk mencapai biaya penggantian atas aset yang hilang. 

Langkah‐langkah  pemukiman  kembali.  Keterangan  tentang  paket  kompensasi  dan  langkah‐langkah 

pemukiman  kembali  lainnya  yang  akan membantu  setiap  kategori  pengungsi  yang memenuhi  syarat 

untuk mencapai  tujuan dari  kebijakan  tersebut  (lihat OP 4.12, ayat 6).  Selain  layak  secara  teknis dan 

ekonomis, paket pemukiman kembali harus kompatibel dengan preferensi budaya pengungsi, dan siap 

berkonsultasi dengan mereka. 

Pemilihan lokasi, persiapan lokasi, dan relokasi. Tempat relokasi alternatif dipertimbangkan dan 

penjelasan dari mereka yang dipilih, meliputi 

a. pengaturan  kelembagaan  dan  teknis  untuk  mengidentifikasi  dan  menyiapkan  lokasi 

relokasi,  apakah  pedesaan  atau  perkotaan,  dimana  kombinasi  potensi  produktif, 

keuntungan  lokasi,  dan  faktor  lainnya  setidaknya  sebanding  dengan  keuntungan  dari 
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lokasi  lama,  dengan  perkiraan  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  membebaskan  dan 

memindahkan tanah dan sumber daya tambahan; 

b. langkah‐langkah yang diperlukan untuk mencegah spekulasi tanah atau masuknya orang 

yang tidak memenuhi syarat pada lokasi yang dipilih; 

c. prosedur  untuk  relokasi  fisik  di  bawah  proyek,  termasuk  jadwal  untuk  persiapan  dan 

pemindahan lokasi; dan 

d. pengaturan  hukum  untuk mengatur  kepemilikan  dan memindahkan  hak  kepemilikan 

kepada para pemukim kembali. 

Pelayanan perumahan,  infrastruktur, dan  sosial. Rencana untuk menyediakan  (atau untuk membiayai 

penyediaan  para pemukim  kembali  atas) pelayanan perumahan,  infrastruktur  (misalnya, pasokan  air, 

jalan  pengumpan),  dan  sosial  (misalnya,  sekolah,  pelayanan  kesehatan);  rencana  untuk memastikan 

layanan  sebanding  dengan  penduduk  tuan  rumah;  setiap  pembangunan  lokasi  yang  diperlukan, 

rekayasa, dan desain arsitektur untuk fasilitas ini. 

Perlindungan dan pengelolaan  lingkungan. Uraian  tentang batas‐batas wilayah  relokasi; dan penilaian 

terhadap  dampak  lingkungan  dari  pemukiman  kembali  dan  langkah‐langkah  yang  diusulkan  untuk 

mengurangi  dan mengelola  dampak  tersebut  (dikoordinasikan  sesuai  dengan  kajian  lingkungan  dari 

investasi utama yang membutuhkan pemukiman kembali). 

Partisipasi masyarakat. Keterlibatan para pemukim kembali dan masyarakat tuan rumah,   

a. deskripsi strategi untuk konsultasi dengan dan partisipasi pada para pemukim kembali 

dan tuan rumah dalam desain dan pelaksanaan kegiatan pemukiman kembali; 

b. ringkasan  pandangan  yang  diungkapkan  dan  bagaimana  pandangan  tersebut 

diperhitungkan dalam penyusunan rencana pemukiman kembali; 

c. tinjauan atas alternatif pemukiman kembali yang disajikan dan pilihan yang dibuat oleh 

pengungsi mengenai pilihan yang tersedia bagi mereka, termasuk pilihan yang berkaitan 
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dengan  bentuk‐bentuk  kompensasi  dan  bantuan  pemukiman  kembali,  untuk  relokasi 

individu  sebagai  keluarga  atau  sebagai  bagian  dari masyarakat  yang  sudah  ada  atau 

kelompok kekerabatan, untuk mempertahankan pola organisasi kelompok yang ada, dan 

untuk mempertahankan akses ke benda cagar budaya (misalnya tempat  ibadah, pusat‐

pusat ziarah, kuburan); dan 

d. Pengaturan  yang  dilembagakan  dengan  mana  pengungsi  dapat  mengkomunikasikan 

keprihatinan  mereka  pada  pejabat  berwenang  proyek  selama  perencanaan  dan 

pelaksanaan,  dan  langkah‐langkah  untuk  memastikan  bahwa  kelompok‐kelompok 

rentan seperti masyarakat adat, etnis minoritas,  tidak memiliki  tanah, dan perempuan 

secara memadai terwakili. 

Integrasi  dengan  populasi  setempat.  Langkah‐langkah  untuk memitigasi  dampak  pemukiman  kembali 

pada pemukim setempat  

1. konsultasi dengan masyarakat setempat dan pemerintah daerah; 

2. pengaturan untuk tender yang cepat atas pembayaran yang jatuh tempo dimana sejumlah atas 

tanah atau aset lain yang disediakan untuk para pemukim kembali; 

3. pengaturan  untuk  menangani  konflik  yang  mungkin  timbul  antara  pemukim  kembali  dan 

masyarakat setempat; dan 

4. Setiap  langkah  yang diperlukan untuk meningkatkan  layanan  (misalnya,  layanan pendidikan, 

air,  kesehatan,  dan  produksi)  di masyarakat  setempat  untuk membuat mereka  setidaknya 

sebanding dengan layanan yang tersedia untuk para pemukim kembali.   

Prosedur pengaduan. Prosedur yang  terjangkau dan dapat diakses untuk penyelesaian sengketa pihak 

ketiga  yang  timbul  dari  pemukiman;  mekanisme  pengaduan  tersebut  harus  memperhitungkan 

ketersediaan jalan peradilan dan masyarakat dan mekanisme penyelesaian sengketa tradisional. 
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Tanggung  jawab  organisasi.  Kerangka  organisasi  untuk  pelaksanaan  pemukiman  kembali,  termasuk 

identifikasi  instansi  yang bertanggung  jawab untuk  pengiriman  tindakan pemukiman  dan  penyediaan 

layanan;  pengaturan  untuk  memastikan  koordinasi  yang  tepat  antara  lembaga  dan  yurisdiksi  yang 

terlibat  dalam  pelaksanaan;  dan  langkah‐langkah  (termasuk  bantuan  teknis)  yang  diperlukan  untuk 

memperkuat  kapasitas  lembaga pelaksana untuk merancang dan melaksanakan  kegiatan pemukiman 

kembali;  ketentuan  untuk  memindahkan  ke  otoritas  setempat  atau  transmigran  sendiri  dalam 

bertanggung  jawab untuk mengelola fasilitas dan  layanan yang disediakan di bawah proyek dan untuk 

memindahkan tanggung jawab lain dari badan pelaksanaan pemukiman kembali, saat dibutuhkan. 

Jadwal  pelaksanaan.  Jadwal  pelaksanaan  yang mencakup  semua  kegiatan  pemukiman  kembali mulai 

dari persiapan sampai pelaksanaan, termasuk tanggal target untuk pencapaian manfaat yang diharapkan 

bagi pemukim kembali dan pemukim setempat dan mengakhiri berbagai bentuk bantuan. Jadwal harus 

menunjukkan  bagaimana  kegiatan  pemukiman  kembali  terkait  dengan  pelaksanaan  proyek  secara 

keseluruhan. 

Biaya dan anggaran. Tabel menunjukkan perkiraan biaya per  item untuk  semua kegiatan pemukiman 

kembali,  termasuk  tunjangan  untuk  inflasi,  pertumbuhan  penduduk,  dan  kontinjensi  lainnya;  Jadwal 

untuk pengeluaran; sumber dana; dan pengaturan untuk kelancaran dana, dan dana untuk pemukiman 

kembali, jika ada, di daerah‐daerah di luar yurisdiksi lembaga pelaksana. 

Pemantauan  dan  evaluasi.  Pengaturan  untuk  pemantauan  kegiatan  pemukiman  kembali  oleh  badan 

pelaksana, dilengkapi dengan pemantau independen yang dianggap tepat oleh Bank, untuk memastikan 

informasi yang lengkap dan obyektif; indikator pemantauan kinerja untuk mengukur input, output, dan 

hasil  untuk  kegiatan  pemukiman  kembali;  keterlibatan  para  pengungsi  dalam  proses  pemantauan; 

evaluasi  dampak  pemukiman  kembali  untuk  jangka  waktu  yang  wajar  setelah  semua  kegiatan 

pembangunan  pemukiman  dan  terkait  telah  selesai;  menggunakan  hasil  pemantauan  pemukiman 

kembali untuk memandu pelaksanaan berikutnya. 
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Lampiran L. ISI SINGKATAN PENGAMBILALIHAN LAHAN DAN RENCANA AKSI PEMUKIMAN KEMBALI 

 

1. Deskripsi proyek: Gambaran umum proyek dan identifikasi wilayah proyek 

2. Potensi  dampak:  Identifikasi  (i)  komponen  sub‐proyek  atau  kegiatan  yang  memerlukan 

pengambilalihan lahan, (ii) zona dampak dari komponen/kegiatan tersebut 

3. Sensus  atas  Pihak  yang  Terkena Dampak  Proyek  (PAP): Hasil  sensus  dan  inventarisasi  aset, 

termasuk (i) daftar WTP, membedakan antara mereka dengan hak atas tanah dan mereka yang 

tidak, dan (ii) inventarisasi bidang dan struktur yang terkena dampak. 

4. Analisis Hukum: Deskripsi  langkah‐langkah hukum untuk menjamin pelaksanaan yang efektif 

dari  pengambilalihan  tanah  di  bawah  sub‐proyek,  termasuk,  yang  sesuai,  proses  untuk 

mengenali klaim untuk hak hukum untuk tanah termasuk klaim yang berasal dari hukum adat 

dan penggunaan tradisional. 

5. Kelayakan:  Identifikasi  PAP  yang  akan memenuhi  syarat  untuk  kompensasi  dan  penjelasan 

tentang kriteria yang digunakan untuk menentukan kelayakan 

6. Penilaian  aset  dan  perhitungan  kompensasi  kerugian:  Uraian  tentang  prosedur  yang  akan 

diikuti untuk menentukan bentuk dan jumlah kompensasi yang akan ditawarkan kepada PAP. 

7. Konsultasi  dengan  orang‐orang  yang  akan  kehilangan  tanah  dan  aset  lainnya:  Deskripsi 

kegiatan  yang  dilakukan  untuk  (1)  menginformasikan  PAP  tentang  dampak  proyek  dan 

prosedur  dan  pilihan  kompensasi,  dan  (2) memberikan  kesempatan  PAP  untuk menyatakan 

pendapat mereka 

8. Tanggung  jawab  Organisasi:  Deskripsi  singkat  mengenai  kerangka  organisasi  untuk 

melaksanakan pengambilalihan. 
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9. Jadwal  Pelaksanaan:  Jadwal  pelaksanaan  yang mencakup  pengambilalihan  lahan,  termasuk 

tanggal target untuk penyerahan kompensasi. Jadwal harus menunjukkan bagaimana kegiatan 

pengambilalihan lahan terkait dengan pelaksanaan proyek secara keseluruhan. 

10. Biaya dan anggaran: Perkiraan biaya untuk pengambilalihan lahan untuk sub‐proyek. 

11. Prosedur Pengaduan: Prosedur yang  terjangkau dan dapat diakses untuk penyelesaian pihak 

ketiga  terhadap  sengketa  yang  timbul  dari  pengambilalihan  lahan;  mekanisme  pengaduan 

tersebut  harus  memperhitungkan  ketersediaan  jalan  peradilan  dan  masyarakat  dan 

mekanisme penyelesaian sengketa tradisional. 

12. Pemantauan: Pengaturan untuk memantau kegiatan pengambilalihan  tanah dan penyerahan 

kompensasi kepada PAP. 



 

207 
 

Lampiran M. MASUKAN DARI HASIL KONSULTASI PUBLIK 

 

  Konsultasi publik yang pertama telah dilaksanakan di Hotel InterContinental MidPlaza di Jakarta 

pada  tanggal  14  September  2016  yang  turut  mengundang  para  pemangku  kepentingan,  lembaga 

swadaya masyarakat, akademisi, dan perwakilan dari Bank Dunia. Tujuan dari pelaksanaan  konsultasi 

publik  ini adalah untuk mensosialisasikan draft ESMF milik PT SMI  terkait Proyek Pengembangan Hulu 

Energi Panas Bumi kepada khalayak ramai dan untuk mendapatkan masukan dari para peserta sehingga 

dapat meningkatkan kualitas dokumen ESMF ini. 

  Tabel berikut  ini merupakan ringkasan dari masukan para peserta konsultasi publik yang  telah 

diintegrasikan ke dalam dokumen ESMF ini. 

No.  Masukan Hasil Notulensi  Integrasi Dokumen ESMF 

1  Pengeboran  Eksplorasi  butuh  ukl  upl,  apakah 

mengikuti  standard world bank atau mengikuti 

peraturan  yang  ada  jika memang  butuh  2  kali 

ukl  upl  (worldbank dan peraturan  pemerintah) 

maka timeline perlu diperhatikan (husein) 

UKL/UPL tahap eksplorasi akan mencakup 2 

musim seperti masukan lainnya 

2  Pengikutsertaan pelatihan (husein)  Hal. 188 

Pengadaan capacity building tentang panas 

bumi dan manfaatnya 

3  Diperlukan  kepala  teknik  panas  bumi  (KTPB), 

perlu  dipertimbangkan  yang  mempersiapkan 

nanti kontraktor atau SMI yang menyiapkan dari 

awal. (husein) 

Hal. 178 

 Adanya  penunjukan  kepala  teknik 

panas  bumi  yang  bertanggung 

jawab kepada PMU dan bertugas di 

lokasi proyek WKP 

4  Sampai  saat  ini  sejauh mana  area  panas  bumi 

akan diambil pemerintah? Perlu diisi mengenai 

baseline  terkait  UKL  UPL.  Baseline  apakah 

mengikuti  standard  internasional?  (contoh: 

penilaian di 2 musim).  

Hal. 49 

 Dicatat.  Detail  mengenai 

pelaksanaan baseline akan dibahas 

pada waktu  penyusunan  dokumen 

UKL‐UPL  (tidak  ada  perubahan 

dalam dokumen ESMF) 

5  Saat  site  visit  ada  informasi  pernah  terjadi 

semburan  lumpur  pada  pengeboran  yang 

pernah dilakukan di mataloko  (dekat waesano) 

sehingga masyarakat menjadi trauma (gangan) 

Hal. 78 

 Dilakukan  tindakan  mitigasi 

terhadap potensi  luapan fluida dari 

dalam sumur 
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6  Kegiatan  eksplorasi  yang  pernah  dilakukan 

chevron  penggunaan  air  dari  kondensat 

(seminimum mungkin menggunakan sumber air 

biasa). Dampak besar yang terjadi adalah limbah 

dari  hasil  cutting  dan  penolakan  masyarakat. 

Saat  itu  pemanfaatan  limbah  dibuat  menjadi 

produk  batako.  Kegiatan  CSR  sudah 

menggunakan bio‐diversity(Wolrdbank). 

Kondensat  hanya  dilakukan  di  tahap 

eksploitasi,  untuk  tahap  eksplorasi  masih 

menggunakan  sumber  air  (air  tanah  dan 

permukaan)  hal. 87 

7  Rumitnya  pengadaan  tanah  oleh  pemerintah 

maka usulnya adalah pengadaan dilakukan oleh 

PT  SMI.  Apabila  dilakukan  oleh  EBTKE, 

pengadaan  lahan  dilakukan  oleh  PEMDA 

biasanya. (EBTKE) 

Tidak  ada  perubahan  pada  Kerangka  Kerja 

Kebijakan Pemukiman Kembali 

8  Masalah  sosial  mengenai    pengadaan  tanah 

terkait  kepemilikan  lahan  beserta  yang  berada 

di lahan tersebut (AECOM). 

Terdapat di kerangka kebijakan no. 78, 97, 

dan 107 

9  Q: Pada  ESMF  ada mitigasi  terkait  gas,  apakah 

diperlukan  di  tahap  ekplorasi?  Apakah  secara 

teknis dapat dilakukan? (Krisnan WB). 

A:  EBTKE  memiliki  standar  safety  yang 

diperlukan  dalam  melakukan  eksplorasi, 

termasuk  penggunaan  gas  detector.  (Hussein, 

EBTKE). 

Sudah ada di hal. 98 mengenai H2S detector 

yang merupakan  hal wajib  untuk  kegiatan 

eksplorasi 

10  Penerapan  prinsip  IESR  ada  4,  yaitu 

perlindungan  terhadap  lingkungan  (melakukan 

asesmen lingkungan tidak hanya di awal namun 

juga  selama berjalannya proyek), menghormati 

hak asasi manusia yang menerima dampak dari 

proyek  tersebut, prinsip mengenai  transparansi 

dan  potensi  knowledge  sharing,  dan  kebijakan 

fiskal dan pengelolaan pendapatan yang didapat 

dari kegiatan tersebut. 

Asesmen  lingkungan  dan  HAM  sudah 

terdapat  di  draft  ESMF,  untuk  knowledge 

sharing  ada  di  perangkat  konsultasi  publik 

hal. 168 

11  WWF:  Semua  kebijakan  untuk  hutan  lindung 

wajib  AMDAL  dan  UU  Panas  Bumi  yang  baru 

telah memperbolehkan proyek berada di dalam 

daerah  konservasi.  Aspek  regulasi  yang 

berhubungan  dengan  perkembangan  panas 

bumi  perlu  diperhatikan,  bagaimana 

kewenangan daerahnya, dan bagaimana bonus 

Bonus  produksi  diatur  di  PP  Nomor  28 

Tahun 2016, namun lebih relevan dijelaskan 

untuk  kerangka  ESMF  di  tahap  eksploitasi 

saat  sudah ada penghasilan dari penjualan 

tenaga listrik. 
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produksi menjadi milik daerah? WWF memiliki 

program  ring  of  fire  dari  tahun  2011  dan 

memerlukan  waktu  yang  cukup  lama  untuk 

memahami  konsep  panas  bumi.  Bagaimana 

sosialisasi  publik  dapat  dilakukan  dalam waktu 

1‐2  hari  kepada  masyarakat  yang  awam 

terhadap  panas  bumi?  Program  capacity 

building  perlu  dilakukan  kepada  masyarakat 

yang  memiliki  tingkat  pemahaman  yang 

berbeda‐beda.  Bagaimana  kejelasan  tata  batas 

dengan  hutan  lindung?  Apakah  pemda  perlu 

membentuk  regulasi  untuk  pemanfaatan 

langsung?  Dampak  di  tiap‐tiap  tahapan  akan 

berbeda  sehingga  memerlukan  rencana 

mitigasi. 

12  WB (Pak Krisnan): Q: Di peraturan WB terdapat 

point  mengenai  critical  habitat  yang  dapat 

menghalangi  pengembangan  proyek.  Adanya 

spesies  burung  endemik  dan  ular  buta  dapat 

dikategorikan  sebagai  critical  habitat.  Apakah 

memungkinkan  untuk  pengembangan  proyek 

panas bumi? 

Hal. 105 

 Adanya  tambahan  ahli  spesialis  di 

kajian  studi  ESIA  terutama  untuk 

ahli  burung  dan  herpetofauna 

untuk  menilai  habitat  endemik 

pada lokasi panas bumi 

13  IESR: Masyarakat Wae Sano perlu untuk melihat 

langsung  manfaat  dari  pengembangan  panas 

bumi  dan  mendapat  opini  dari  warga  sekitar 

proyek sehingga komunikasi terjadi antar warga 

langsung dan experience sharing lebih efektif. 

Hal. 168 

 Pengadaan  knowledge  sharing dari 

warga  yang  sudah  merasakan 

manfaat panas bumi 

14  WWF: Peran pemerintah daerah sangat penting 

apabila  terjadi  konflik  antara  pengembang 

panas bumi dengan masyarakat lokal. 

Hal. 179 

 Penjaminan  perangkat  konsultasi 

publik dilaksanakan dengan baik  

15  IESR: Apakah  listriknya akan masuk ke  jaringan 

distribusi PLN  langsung? Apa manfaat ekonomi 

bagi  warga  sekitar  proyek?  Diharapkan  warga 

dapat menikmati  langsung manfaat  listrik  dari 

proyek panas bumi ini. 

Hal 168 

 Pengadaan  capacity  building 

tentang  panas  bumi  dan 

manfaatnya 

16  PBI:  Dengan  berkaca  pada  sistem  konservasi 

nasional,  daerah  penting  untuk  burung  belum 

tentu masuk ke dalam hutan lindung dan taman 

konservasi.  Sehingga  kerja  dari  PBI  sangat 

Hal. 63 

 Adanya penggunaan  jasa konsultan 

ahli  spesialis  burung/mamalia 

dalam penyusunan studi ESIA untuk 
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berkaitan  dengan masyarakat  karena  endemik 

burung  di  Wae  Sano  berada  di  lahan 

masyarakat. 

mengevaluasi  batas  toleransi 

kebisingan  

 

Berikut  ini  merupakan  daftar  hadir  dari  peserta  konsultasi  publik  yang  pertama.
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