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Ringkasan 
Konstitusi Indonesia menggariskan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”. Oleh karena itu, kami meyakini pengelolaan bumi, air dan segala kekayaan harus 

menggunakan standar tertinggi dalam penggelolaan lingkungan hidup agar kekayaan negara 

terus berkelanjutan dan hasilnya membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk 

dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, perempuan, lansia, orang 

miskin, masyarakat adat, dan semua yang tak memiliki hak atas tanah.  

 

Penilaian CSS ADB yang dikembangkan untuk sektor energi di Indonesia tidak hanya terganggu 

oleh pelanggaran yang terus menerus terhadap persyaratan konsultasi yang bermakna 

(Meaningful consultation) dan pengungkapan informasi ADB. Hal ini dimulai dengan penilaian 

ADB terhadap CSS Indonesia pada bulan Maret 2017, dimana dokumen tersebut menyatakan 

bahwa "sistem negara Indonesia” yang sepenuhnya setara hanya 25% (3 dari 12 ) Prinsip ADB 

untuk Pemukiman Kembali Secara Terpaksa dan hanya 6 dari 11 Prinsip Lingkungan Hidup ADB. 

Penilaian ADB sendiri mendokumentasikan fakta bahwa "sistem nasional" Indonesia tidak 

memerlukan, juga tidak memiliki rekam jejak pelaksanaan, sebagian besar persyaratan inti 

safeguard  ADB, termasuk: 

 

 Tidak ada persyaratan untuk konsultasi yang bermakna, termasuk dengan kelompok 

rentan, perempuan, mereka yang memiliki hak atas tanah, bebas dari pemaksaan, 

sebagaimana didefinisikan oleh ADB; 

 Tidak ada perhatian pada isu gender, dampak pada perempuan, yang merupakan 50% 

orang yang terkena dampak dan yang kemungkinan menanggung lebih dari 50% dampak 

proyek; 

 Tidak ada perhatian kepada orang miskin, khususnya bagi mereka yang rentan – yang 

seharusnya  menjadi "penerima manfaat" pembangunan; 

 Tidak Adanya perhatian pada mereka yang tidak memiliki hak atas tanah – yang 

merupakan mayoritas warga negara Indonesia dan sebagian besar dari mereka adalah 

masyarakat miskin; 

 Tidak adanya  pemantauan dampak pemukiman kembali paksa terhadap semua orang 

yang terkena dampak. 

 Kegagalan dalam memenuhi kewajiban 120 hari untuk komentar publik mengenai 

proyek dengan dampak signifikan; 

 Tidak Adanya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati – hal ini menyebabkan 

Indonesia mengalami  deforestasi terbesar di bumi-. 

 Tidak ada persyaratan untuk hirarki mitigasi, yang mengharuskan - oleh hukum – dengan 

tujuan utama untuk menghindari dampak lingkungan hidup dan sosial. Dan jika dampak 

lingkungan dan social tidak dapat dihindari, maka untuk  mengurangi dampak 

lingkungan hidup dan sosial - termasuk melalui konsultasi yang bermakna, bebas dari 

pemaksaan, sesuai persyaratan ADB.  

 

Meski puluhan tahun mengalami kegagalan dalam menerapkan aspek-aspek paling mendasar 
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dari perlindungan lingkungan hidup dan pelaksanaan aspek-aspek inti dari perlindungan sosial 

yang secara nyata telah menyebabkan, antara lain: Indonesia memiliki tingkat deforestasi 

tertinggi di bumi dan polusi lingkungan perkotaan yang tinggi, termasuk di Jakarta; dan telah 

menyebabkan konflik di mana ancaman kekerasan secara rutin digunakan untuk memaksa 

orang miskin keluar dari tanah mereka, rancangan draf ini mengklaim dan menilai bahwa semua 

kegagalan ini hanya  "kesenjangan kecil" dalam kesetaraan dengan persyaratan ADB yang 

diwajibkan. 

 

Kegagalan untuk melibatkan, memantau dampak, atau memastikan bahwa mata pencaharian 

ditingkatkan dan tidak dihancurkan bagi orang miskin, kelompok rentan "penerima manfaat" 

pembangunan, perempuan, dan mereka tanpa hak atas tanah, draf analisis ADB ini mengklaim 

bahwa, tidak perlu ada perubahan legislatif yang didukung oleh ADB, Bank merasa perlu untuk 

melindungi kepentingan pemrakarsa proyek, dan tidak diperlukan perubahan legislatif untuk 

mengatasi masalah "kecil" ini. . 

 

Sebaliknya, yang mengejutkan, ADB mengklaim bahwa penggunaan program dana sukarela 

"Corporate Social Responsibility"/CSR (yang tidak mungkin digunakan untuk tujuan ganti 

kerugian menurut PLN – Perusahaan Listrik Negara) akan menjadi alat untuk mengisi  

kesenjangan dalam mengatasi dampak pemukiman kembali pada orang miskin dan rentan, 

dengan pernyataan sebagai berikut: 

 

“54. Program  corporate social responsibility (CSR) PLN dapat digunakan untuk 

memastikan bahwa orang-orang yang terkena dampak dari proyek infrastruktur PLN 

mendapat ganti kerugian dan dukungan”.1 

 

ADB juga mengklaim bahwa apa yang disebut "kesenjangan kecil" dalam perlindungan 

lingkungan dan sosial di Indonesia dapat "dipenuhi" dengan dikeluarkannya peraturan atau 

keputusan badan internal - yaitu keputusan oleh Dewan Direksi PLN atau dengan 

mengembangkan "Pedoman Komprehensif" oleh PLN yang, sesuai dengan penilaian ADB. Klaim 

tersebut jelas melanggar prinsip-prinsip hukum dan HAM, dimana seharusnya penghargaan, 

pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas lingkungan dan social harus 

berdasarkan hukum (UU) yang disusun secara demokratis. Bentuk keputusan Dewan Direksi 

PLN atau Pedoman Komprehensif untuk mengatasi kesenjangan antara CSS dan safeguard ADB, 

hanya bersifat internal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dan mengikat kepada 

semua pihak, juga berarti tidak ada sanksi yang bisa diterapkan jika tidak dilakukan. Sehingga 

klaim ini tidak dapat dibenarkan, bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan 

di Indonesia. Bahkan pemeriksaan sepintas saja rekam jejak PLN - termasuk yang 

didokumentasikan oleh ADB – sudah jelas menunjukkan. 

                                                        
1 ADB, Laporan Pengkajian Kesetaraan dan Akseptabilitas Penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara 
Tingkat Instansi (PLN): Draft Konsultasi, Lampiran 1: Laporan Konsolidasi Kajian Kesetaraan, para 54.  
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MASALAH PROSES: 

Pelanggaran Persyaratan ADB untuk Konsultasi dan Pengungkapan Informasi 

Pelanggaran Safeguard : Tidak Adanya Konsultasi Bermakna atas Penilaian CSS ADB 

 Pada bulan Maret 2017, ADB melakukan konsultasi palsu2 mengenai rancangan penilaian 

CSS Indonesia yang buruk dan tidak akurat yang secara tidak benar mengklaim bahwa 

sektor Energi dan Air Indonesia telah memenuhi persyaratan Kesetaraan dan 

Penerimaan ADB dan siap untuk menggunakan CSS, bukan Perlindungan ADB. (Untuk 

rinciannya, lihat ringkasannya). LSM mengirimkan hampir 100 halaman dokumen terinci 

yang menunjukkan bahwa analisis draft CSS ADB salah. ADB mengklaim bahwa masukan 

LSM akan digunakan dalam rancangan penilaian CSS baru, namun belum ada draft 

terbaru yang diedarkan.  

 Sebaliknya, ADB bergerak lebih jauh, dan berdasarkan rancangan CSS yang salah pada 

penilaian 2013 yang melanggar persyaratan keterbukaan informasi dan konsultasi 

bermakna, ADB menghasilkan sebuah penilaian lebih lanjut yang menyatakan bahwa 

Sektor Energi Indonesia siap untuk penggunaan CSS sebagai penganti perlindungan ADB. 

 Penilaian baru Sektor Energi Indonesia ini, tertanggal "November 2017" telah 

disampaikan ke sebagian kecil LSM melalui email pada hari Selasa, 5 Desember 2017 dari 

"Mia Rusmania" dengan menggunakan alamat email gmail.rian1413@gmail.com. Ada 

yang terima email itu hari Senin 4 Desember dan ada yang tidak terima email itu sama 

sekali, walaupun nama mereka ada di daftar undangan. Email tersebut termasuk sebagai 

lampiran surat undangan dari Resident Mission ADB Jakarta tertanggal Senin 27 

November (lebih dari seminggu lebih awal dari pada email yang dikirim) untuk 

Konsultasi Pemangku Kepentingan pada hari Senin tanggal 11 Desember mengenai 

usulan penggunaan CSS untuk sektor energi di Indonesia melalui Perusahaan Listrik 

Nasional (Perusahan Listrik Negara). Undangan tersebut memberikan tautan ke 117 

halaman dokumen yang mendasari "konsultasi" tersebut. Dengan demikian, dokumen-

dokumen tersebut diungkapkan kepada sejumlah kecil undangan (tidak semuanya yang 

masuk dalam daftar undangan benar-benar menerima undangan) pada hari Selasa 

tanggal 4 atau 5 Desember untuk sebuah pertemuan pada hari Senin tanggal 11 

Desember, yang memberikan waktu yang tidak wajar dalam 3 atau 4 hari kerja (Rabu, 

Kamis dan Jumat) sebelum "konsultasi" untuk memeriksa  materi berjumlah 117 

halaman. Terlepas dari keberatan LSM terhadap konsultasi palsu pada bulan Maret 

sebelumnya, ADB masih menolak untuk melakukan konsultasi yang bermakna dan telah 

membuat konsultasi palsu lainnya mengenai CSS. 

 Saat berlangsung konsultasi pada 11 Desember 2017 di Jakarta, staf ADB secara lisan 
memberitahukan kepada para peserta bahwa aka nada dua "konsultasi" lainnya di 
Palembang dan Kupang, namun mereka tidak memberikan informasi mengenai tanggal 
atau lokasi dari konsultasi ini, juga tidak ada informasi mengenai bahwa mereka 

                                                        
2 Untuk rinciannya, lihat Tinjauan Singkat tentang Penilaian ADB terhadap Perlindungan Lingkungan dan 
Permukiman Kembali di Sistem Negara Indonesia. Konsultasi palsu: 3 sampai 6 hari kerja pemberitahuan publik; 
lebih dari 250 halaman dokumen; versi Bahasa Indonesia yang tidak akurat untuk konsultasi bahasa Indonesia; 
agenda yang menampilkan presentasi powerpoint berulang-ulang yang panjang oleh pejabat pemerintah dan 
sedikit waktu untuk komentar publik; kegagalan untuk mengungkapkan 100 halaman studi lapangan rinci yang 
membuktikan kurangnya kesetaraan antara persyaratan CSS dan ADB sebelum konsultasi palsu 

mailto:gmail.rian1413@gmail.com
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menyebarkan info di website ADB. Ini jelas tidak dimaksudkan sebagai konsultasi publik 
melainkan pertemuan kecil dengan individu dan kelompok yang dipilih oleh ADB. 
 

Pelanggaran Safeguard: Kegagalan Pengungkapan secara penuh seluruh dokumen, tidak 

adanya studi Lapangan dan studi Meja. 

Dokumen tersebut tersedia beberapa hari kerja sebelum konsultasi palsu 11 Desember, yang 

menjelaskan dan mengklaim adanya studi lapangan dan studi meja (desk study) terhadap 18 

proyek sektor energi yang dilakukan untuk penilaian tersebut.  Namun, tidak ada satupun 

laporan dari 18 studi yang telah dipublikasikan ke publik. Kami mencatat bahwa hal ini serupa 

dengan kejadian konsultasi palsu pada bulan Maret 2017 dimana dimana lampiran 8 sampai 11 

dokumen penilaian CSS, yang berisi studi lapangan sebenarnya dari proyek, tidak dipublikasikan 

sebelum konsultasi "CSS" ADB. Ketika studi ini akhirnya dirilis pada bulan April 2017 setelah 

protes dari  LSM, mereka menemukan dengan jelas tentang Tidak Adanya kesetaraan dan 

catatan buruk negara peminjam, termasuk di Sektor Energi. (Lihat Matriks LSM mengenai 

Kesetaraan dan Akseptabilitas CSS untuk Lingkungan dan Pemukiman Kembali yang mengutip 

temuan ini secara langsung).  

 

Analisis LSM terhadap studi lapangan ini menemukan bahwa, tidak hanya mereka 

mengidentifikasi Tidak Adanya kesetaraan dan akseptabilitas yang substansial, namun 

kesimpulan yang menyertai studi dan diringkas dalam bagian lain dari penilaian CSS sedikit 

kaitannya dengan temuan ADB sendiri di dalam lampirannya, bukannya mengklaim 

"kesetaraan" dan "akseptabilitas" terlepas dari data jelas ADB sendiri yang sebaliknya, yang 

didokumentasikan dalam lampiran. Mengingat bahwa penilaian bulan Maret ADB tampaknya 

menemukan "kesimpulan" yang tidak terkait dengan data aktual dari studi lapangan mereka 

sendiri, sangat tidak menyenangkan bahwa sekali lagi, penilaian bulan November ADB tidak 

mengungkapkan salah satu dari 18 studi tersebut, namun hanya menyatakan "kesimpulan" dari 

studi ini. 

 

Sampai saat ini, satu-satunya studi CSS yang diberikan oleh ADB mengenai Sektor Energi 

ditemukan dalam Lampiran pada asesmen CSS bulan Maret 2017 dan hanya terdiri dari 

penilaian terhadap jalur transmisi sepanjang 14 kilometer yang, namun berdampak pada 800 

orang. Penilaian ADB atas proyek ini menemukan bahwa tidak ada perhatian yang diberikan 

kepada mereka yang terkena dampak proyek, tidak ada pemantauan dampak pada orang-orang 

yang terkena dampak, termasuk pada perempuan, orang miskin, orang-orang yang rentan atau 

yang tidak memiliki hak atas tanah. Studi lapangan mendokumentasikan pelanggaran rutin 

terhadap persyaratan paling mendasar dari perlindungan lingkungan dan sosial ADB. Namun, 

ADB dengan cepat menyimpulkan bahwa Sektor Energi Indonesia telah siap untuk penerapan 

CSS Indonesia sebagai pengganti SPS ADB. 

 

Kami mencatat bahwa dokumen-dokumen yang disediakan untuk ADB CSS Sektor Energy untuk  

"konsultasi" 11 Desember hanya memberikan "kesimpulan" tentang "temuan" lapangan dan 

studi meja. Namun penelitian itu sendiri tidak diungkapkan, yang menyebabkan kekhawatiran 

substansial bahwa, sekali sekali lagi, ADB telah gagal untuk mengungkapkan penilaian lapangan 

dan study meja mereka yang sebenarnya mengenai proyek sektor energi yang mendasari klaim 
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ADB mengenai kesetaraan dan kecukupan CSS di sektor energi. ADB harus mengungkapkan 

rincian dari 18 studi di mana CSS energi yang seharusnya  merupakan dasar. Tidak ada 

konsultasi publik atas studi ini. 

 

MASALAH SUBSTANSI 

1) Tidak Adanya Kesetaraan 

Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB mensyaratkan kesetaraan CSS dengan tujuan, 

ruang lingkup, pemicu dan prinsip dan penerimaan catatan pelaksanaan: 

 

“Equivalence and acceptability are two prerequisites for deciding on the use of CSS. ADB would 

consider a borrower’s CSS to be equivalent to ADB’s if the former’s system is designed to achieve 

the same objectives and adhere to the policy scope, triggers, and applicable principles set 

out in ADB’s Safeguard Policy Statement. ADB also assesses the acceptability of borrower’s 

implementation practice, track record, and capacity, before deciding on the use of the borrower’s 

system.” 

 

Namun, studi ADB CSS PLN mengakui bahwa CSS di Indonesia hanya "setara sepenuhnya" 

dengan hanya 3 dari 12 Prinsip Pemukiman Kembali dan hanya 6 dari 11 Prinsip 

Lingkungan Hidup. Ini bermakna tidak adanya  kesetaraan penuh dengan mayoritas Prinsip 

ADB3. 

 

Tidak Adanya kesetaraan di seluruh CSS Indonesia yang diidentifikasi oleh ADB meliputi: 

 Tidak ada persyaratan untuk konsultasi yang bermakna, termasuk dengan yang rentan, 

perempuan, mereka yang tidak memiliki hak atas tanah, bebas dari pemaksaan, 

sebagaimana didefinisikan oleh ADB; 

 Tidak memperhatikan isu gender, dampak pada perempuan, yang merupakan 50% orang 

yang terkena dampak dan yang kemungkinan menanggung lebih dari 50% dampak 

proyek; 

 Tidak memperhatikan orang miskin, kepada orang-orang yang rentan - yang seharusnya 

"penerima manfaat" pembangunan; 

 Tidak adanya perhatian pada orang-orang tanpa hak atas tanah - mayoritas warga negara 

Indonesia dan sebagian besar masyarakat miskin; 

 Tidak Adanya pemantauan dampak pemukiman kembali paksa terhadap semua orang 

yang terkena dampak. 

                                                        
3 ADB, Laporan Pengkajian Kesetaraan dan Akseptabilitas Penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara 
Tingkat Instansi (PLN): Draft Konsultasi, Lampiran 1: Laporan Konsolidasi Kajian Kesetaraan, paragraf 12 
perlindungan lingkungan. ADB mengklaim "kesetaraan penuh" dengan 6 dari 11 Prinsip Lingkungan pada 
paragraf 12 tentang "Temuan Agregat" namun "Temuan Agregat" mengenai Pemukiman Kembali di paragraf 49 
tidak mengacu pada jumlah pengamanan dengan Kesetaraan Penuh, walaupun ini merupakan persyaratan CSS . 
Untuk menghitung jumlah pengamanan pemukiman kembali dengan kesetaraan penuh di dalam CSS Indonesia, 
pembaca harus mencari di seluruh dokumen untuk menemukan paragraf yang relevan untuk masing-masing 
Prinsip, yaitu paragraf 63, 75,84,93,98,103, 108,115,120,126,131 dimana dapat diketahui bahwa ADB telah 
menemukan bahwa CSS Indonesia memiliki Kesetaraan Penuh dengan hanya 3 dari 12 Prinsip Pemukiman 
Kembali 12 ADB - yaitu 25% Equivalence. 
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 Kegagalan memenuhi persyaratan 120 hari komentar publik mengenai proyek yang 

memiliki dampak signifikan; 

 Tidak adanya perlindungan keanekaragaman hayati - menyebabkan Indonesia menjadi 

lokasi deforestasi terbesar di bumi. 

 Tidak ada persyaratan untuk hirarki mitigasi, yang mengharuskan - oleh hukum jika, 

penghindaran tidak mungkin dilakukan untuk mengurangi dampak - termasuk melalui 

konsultasi yang bermakna, bebas dari pemaksaan, sesuai dengan persyaratan ADB. 

 

2) Kesalahan Fatal dalam CSS: Tidak Adanya Konsultasi Bermakna dan Perhatian 

terhadap Perempuan, Orang Miskin, Kelompok Rentan dan Yang tidak memiliki sertifikat 

tanah 

 

Salah satu contoh, Prinsip 2 dari SPS ADB Pemindahan Paksa mensyaratkan penilaian untuk 

seluruh dampak terhadap semua pihak, dengan perhatian khusus kepada kelompok rentan, 

perempuan dan mereka yang tanpa sertifikat tanah dan konsultasi bermakna dengan 

para pihak tersebut. 

 

Prinsip 2 SPS ADB Untuk Pemindahan Paksa menyatakan : 

Carry out meaningful consultations with affected persons, host communities, and concerned 

non-government organizations. Inform all displaced persons of their entitlements and 

resettlement options. Ensure their participation in planning, implementation, and 

monitoring and evaluation of resettlement programs. Pay particular attention to the 

needs of vulnerable groups, especially those below the poverty line, the landless, the 

elderly, women and children, and Indigenous Peoples, and those without legal title to 

land, and ensure their participation in consultations. Establish a grievance redress 

mechanism to receive and facilitate resolution of the affected persons’ concerns. Support the 

social and cultural institutions of displaced persons and their host population. Where 

involuntary resettlement impacts and risks are highly complex and sensitive, compensation and 

resettlement decisions should be preceded by a social preparation phase. 

 

Konsultasi Bermakna didefinisikan oleh ADB  sebagai : 

 

Meaningful Consultation. A process that (i) begins early in the project preparation stage and 

is carried out on an ongoing basis throughout the project cycle; (ii) provides timely disclosure 

of relevant and adequate information that is understandable and readily accessible to affected 

people; (iii) is undertaken in an atmosphere free of intimidation or coercion; (iv) is gender 

inclusive and responsive, and tailored to the needs of disadvantaged and vulnerable 

groups; and (v) enables the incorporation of all relevant views of affected people and other 

stakeholders into decision making, such as project design, mitigation measures, the sharing 

of development benefits and opportunities, and implementation issues.4 

 

Jelas, semua aspek  dari Prinsip 2 dan prinsip lainnya berlaku untuk semua orang yang 

                                                        
4 ADB, Safeguard Policy Statement, page 3 
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terkena dampak dengan perhatian khusus pada perempuan, orang-orang yang rentan 

dan yang tidak memiliki hak atas tanah. Jelas, untuk semua aspek proyek ada persyaratan 

untuk konsultasi yang bermakna di dalam suasana yang bebas dari intimidasi atau 

pemaksaan, inklusif gender dan responsif dan disesuaikan dengan kebutuhan orang-

orang yang rentan, memastikan penggabungan pandangan orang-orang ini ke dalam 

rancangan dan pelaksanaan proyek.  

 

Menurut penilaian ADB, CSS Indonesia tidak memenuhi persyaratan dan rekam jejak ini tidak 

menunjukkan kapasitas atau keinginan untuk mematuhi persyaratan wajib untuk konsultasi 

bermakna, bebas dari pemaksaan, dengan perempuan, orang-orang yang rentan, tanpa sertifikat  

tanah dengan cara yang memungkinkan penggabungan pandangan orang-orang yang terkena 

dampak ke dalam pengambilan keputusan, termasuk tentang perancangan dan implementasi 

proyek. 

 

Dokumen ADB mendokumentasikan tidak adanya kesetaraan ini secara rinci dalam Lampiran 8 

sampai 11 dari penilaian CSS bulan Maret 2017 dan pada penilaian PLN CSS November 2017, 

termasuk dengan deskripsi tentang banyaknya jumlah pejabat pemerintah, termasuk polisi dan 

militer (tentu saja hal ini bukan suasana yang diperlukan untuk menjamin kebebasan dari 

intimidasi atau pemaksaan) pada apa yang disebut "konsultasi".  Juga menampilkan tidak 

adanya perempuan dan orang-orang yang rentan, dan hanya ada sesi "sosialisasi" yang diadakan 

di kantor pemerintah, yang menjelaskan "manfaat" sebuah proyek dan lokasi proyek (sudah 

diputuskan sebelumnya).5 

 

Dalam upaya yang tidak seimbang dan tidak dapat dipercaya untuk menunjukkan kesetaraan 

dengan persyaratan SPS ADB, penilaian ini membagi Prinsip 2 SPS ADB menjadi tujuh yang 

disebut "Elemen Kunci" dan mencoba untuk menunjukkan bahwa - walaupun tidak ada 

persyaratan untuk konsultasi yang bermakna dengan atau memantau dampak pemukiman 

kembali terhadap miskin, perempuan, mereka yang tidak memiliki hak atas tanah - entah 

bagaimana disimpulkan adanya "kesetaraan parsial" dengan persyaratan ADB untuk 

lingkungan hidup. ADB mensyaratkan kesetaraan dengan masing-masing SPS. Kegagalan 

melibatkan atau memiliki konsultasi yang bermakna dengan masyarakat miskin, rentan, 

perempuan di lingkungan yang bebas dari intimidasi dan dapat  mempengaruhi rancangan dan 

pelaksanaan proyek, maka ini berarti  tidak adanya kesetaraan. 

 

Misalnya, ADB menyatakan bahwa Keputusan Direksi PLN "mensyaratkan sosialisasi dengan 

pihak-pihak yang berhak"6. Tentu saja, "sosialisasi" adalah satu arah informasi tentang manfaat 

proyek yang diharapkan dari pemrakarsa proyek ke pihak yang terkena dampak dan tidak sama 

dengan konsultasi yang bermakna. "Pihak yang berhak" nampak hanya menunjuk pada mereka 

yang hanya memiliki tanah saja. Penilaian ADB CSS PLN menyatakan bahwa UU 2/2012, Perpres 

71/2012 dan peraturan PLN tentang akuisisi lahan menunjukkan bahwa "Pengumuman 

                                                        
5 ADB, Laporan Pengkajian Kesetaraan dan Akseptabilitas Penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara 
Tingkat Instansi (PLN): Draft Konsultasi, Lampiran 1: Laporan Konsolidasi Kajian Kesetaraan, para 29. 
6 ADB, Laporan Pengkajian Kesetaraan dan Akseptabilitas Penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara 
Tingkat Instansi (PLN): Draft Konsultasi, Lampiran 1: Laporan Konsolidasi Kajian Kesetaraan, para 66. 
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rencana pembangunan kepada masyarakat lokal dilakukan pada tahap persiapan pembebasan 

lahan. Pengumuman tersebut harus dilakukan secara langsung melalui sosialisasi, pertemuan 

tatap muka atau pemberitahuan resmi. 7 Ini bukan proses konsultasi bermakna "dengan pihak-

pihak yang terkena dampak, perempuan, kelompok yang rentan untuk mencari masukan terkait 

pengambilan keputusan di lokasi proyek, pembebasan lahan, dll. 

 

Terlepas dari kenyataan bahwa analisis ADB sendiri menunjukkan bahwa jelas bahwa sistem 

negara Indonesia tidak setara dengan persyaratan SPS ADB untuk konsultasi yang 

bermakna dengan yang terkena dampak, termasuk persyaratan Prinsip Pemukiman Kembali 

ADB, para penulis penilaian ADB telah menemukan sebuah metodologi untuk mencoba 

menunjukkan "kesetaraan" dengan memisahkan masing-masing Prinsip wajib menjadi 

beberapa bagian, yang disebut "Elemen Kunci" dan mencoba menemukan hal-hal yang dapat 

mereka klaim setara dengan SPS ADB. 

 

3)  Klaim ADB atas Persoalan-Persoalan Besar sebagai "Kesenjangan Kecil/minor", 

mudah untuk "diatasi" 

Dalam draft penilaian ADB November 2017,  ADB memberikan penilaian yang sangat sinis, 

dengan  mengklaim bahwa masalah masif dan kesenjangan yang ada dalam persyaratan CSS 

merupakan kesenjangan "kecil" "minor"  dalam kesetaraan, yaitu: 

 

 “beberapa kesenjangan kecil” berkaitan dengan rincian seputar persyaratan untuk 

penilaian dampak sosial ”8; 

 

 Pada saat yang sama, ADB menggarisbawahi bahwa "undang-undang dan peraturan baru 

tentang keputusan presiden, ... tidak memastikan bahwa dampak dari semua aktivitas 

bisnis PLN dinilai pada perempuan dan kelompok rentan di tingkat proyek selama proses 

penilaian lingkungan ... Kerangka hukum , oleh karena itu, tidak memberikan arahan yang 

jelas mengenai bagaimana mengidentifikasi orang-orang yang rentan di wilayah proyek, 

menilai dampaknya terhadapnya, dan juga sistem tersebut mensyaratkan bahwa dimensi 

gender diperhitungkan dalam penilaian dampak sosial. Namun, kesenjangan ini sangat 

kecil dan tidak memerlukan perubahan pada kerangka hukum, dan dapat ditangani 

dengan memberikan panduan khusus kepada PLN mengenai masalah tersebut9 

 

4) Pengisian Kesenjangan: Yang Tidak Masuk Akal / Tidak Kredibel 

Meskipun telah bertahun-tahun mencatat kegagalan dalam melaksanakan  aspek paling 

mendasar dari perlindungan lingkungan dan social, yang telah menyebabkan, antara lain, 

Indonesia memiliki tingkat deforestasi tertinggi di bumi dan polusi lingkungan perkotaan yang 

tinggi, termasuk di Jakarta dan tidak adanya perhatian terhadap kebutuhan dan hak perempuan, 

                                                        
7 ADB, Report on the Equivalence and Acceptability Assessments for the State Electricity Company of Indonesia (Consultation Draft), 

Appendix1: Consolidated Equivalence Assessment. Para 67. 
8 ADB, Laporan Pengkajian Kesetaraan dan Akseptabilitas Penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara 
Tingkat Instansi (PLN): Draft Konsultasi, Lampiran 1: Laporan Konsolidasi Kajian Kesetaraan, para 29. 
9 ADB, Laporan Pengkajian Kesetaraan dan Akseptabilitas Penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara 
Tingkat Instansi (PLN): Draft Konsultasi, Lampiran 1: Laporan Konsolidasi Kajian Kesetaraan, para 29. 
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orang-orang yang rentan, mereka yang tidak memiliki tanah telah menyebabkan ribuan konflik 

dimana ancaman kekerasan secara rutin digunakan untuk memaksa orang miskin keluar dari 

tanah mereka. Dan draf penelitian ini mengklaim bahwa semua dari kegagalan tersebut hanya 

mewakili "kesenjangan kecil" dalam kesetaraan dengan persyaratan wajib ADB  yang dapat 

dengan mudah "dipenuhi". 

 

Selain penegasan kegagalan untuk melibatkan, memonitor dampak atas, atau memastikan 

bahwa mata pencaharian ditingkatkan dan tidak dihancurkan bagi orang miskin, rentan 

"penerima manfaat" pembangunan, bagi perempuan (50% dari yang terkena dampak), mereka 

yang tanpa hak atas tanah (sebagian besar masyarakat miskin di Indonesia), draf analisis ADB 

mengklaim bahwa, tidak perlu dilakukan perubahan regulasi yang didukung oleh ADB. Bank 

merasa perlu untuk melindungi kepentingan pemrakarsa proyek, tidak diperlukan perubahan 

regulasi untuk mengatasi masalah "minor" ini. 

 

Sebaliknya, yang mengejutkan, ADB mengklaim bahwa penggunaan program dan dana sukarela 

Program Corporate Social Responsibility yang dalam kasus PLN dapat digunakan untuk tujuan 

ganti kerugian akan menjadi "pengisi celah" untuk menebus dampak pemukiman kembali 

terhadap orang miskin dan rentan: 

 

"54. Program tanggung jawab sosial perusahaan PLN dapat digunakan untuk 

memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak dari proyek infrastruktur PLN 

mendapat ganti kerugian dan dukungan.10 

 

Dokumen program Corporate Social Responsibility PLN menunjukkan bahwa dana CSR tidak 

dapat digunakan untuk ganti kerugian11 dan bahwa "Indikator Keberhasilan" internal PLN untuk 

setiap program CSR adalah: 

 Mengurangi kerugian/pencurian listrik 

 Penggunaan yang tidak dibayar berkurang 

 Konsumsi daya dan daya yang cerdas meningkat 

 Hubungan pemangku kepentingan yang baik 

 Jadwal proyek tepat waktu 

 Perhatian masyarakat tentang gerakan penghematan listrik 

 Rasio elektrifikasi meningkat 

 Penggunaan bahan bakar sebagai sumber energi utama turun .12 

 

Selain merekomendasikan penggunaan Program CSR PLN, ADB juga mengklaim bahwa apa yang 

disebut "kesenjangan kecil" dalam perlindungan lingkungan dan sosial di Indonesia dapat 

                                                        
10 ADB, Laporan Penilaian Kesetaraan dan Penerimaan untuk Perusahaan Listrik Negara Indonesia (RUU 
Konsultasi), Lampiran 1: Penilaian Ekuivalensi Konsolidasi, alinea 54.  
11 PLN, "Corporate Social Responsibility", 12 Oktober 2016. Bantuan yang diberikan harus dalam bentuk aksi 
program tidak bisa diganti. "Dana yang diberikan harus dalam bentuk tindakan program dan bukan dalam bentuk 
kompensasi uang tunai." (Penekanan pada aslinya). 
12 PLN, "Corporate Social Responsibility", 12 Oktober 2016.Indikator keberhasilanProgram CSR [Indikator 
Kesuksesan Program CSR], hal.17 
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"dipenuhi" dengan dikeluarkannya peraturan atau keputusan badan internal - yaitu keputusan 

oleh Dewan Direksi Perusahaan Listrik Nasional (PLN) atau dengan mengembangkan "Pedoman 

Komprehensif" oleh PLN yang, sesuai dengan penilaian ADB, melanggar prinsip-prinsip hukum 

dan HAM, dimana penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak 

atas lingkungan dan social harus berdasarkan hukum (UU) yang disusun secara demokratis. 

Bentuk keputusan Dewan Direksi PLN atau Pedoman Komprehensif untuk mengatasi 

kesenjangan antara CSS dan safeguard ADB, hanya bersifat internal dan tidak memiliki kekuatan 

hukum yang setara dan mengikat. Sehingga klaim ini tidak dapat dibenarkan dan bertentangan 

dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

 

5) “Pengisian Kesenjangan” dalam konteks kegagalan rutin dari prinsip “rule of law”: 

Tidak masuk akal;  “Pengisian Kesenjangan” sebagai pelanggaran prinsip negara hukum  

Baik penilaian CSS PLN bulan Nopember 2017, maupun kesimpulan dan matriks "Ringkasan" 

CSS antara CSS Indonesia dan SPS ADB pada bulan Maret 2017, menggambarkan kegagalan 

rutin dari prinsip rule of law, penghancuran lingkungan hidup dan dampak negatif pada 

masyarakat miskin, perempuan, dan populasi rentan lainnya dari pengusiran paksa yang 

saat ini terjadi di Indonesia, beberapa di antaranya didokumentasikan dalam studi lapangan 

dalam Lampiran laporan ADB pada bulan Maret 2017. Tidak ada analisa apapun tentang 

kegagalan “rule of law” di Indonesia.  Dalam konteks ini, klaim bahwa langkah "pengisian celah" 

seperti penggunaan program "Corporate Social Responsibility" PLN atau keputusan dewan 

direksi PLN akan mengatasi kegagalan ini, jelas tidak masuk akal/tidak kredibel.  Selain itu, 

klaim ini juga melanggar hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia dimana 

perlindungan masyarakat adalah atas dasar hukum/undang-undang.  

 

6) Kegagalan ADB Untuk Menilai Kekerasaan dari Pihak Pengamanan di Analisa CSS 

Penilaian CSS ADB bulan November dan Maret 2017 sama sekali tidak menganalisis peran 

penting kekerasan oleh aparat keamanan dalam berbagai serangan, penggusuran paksa, dan 

catatan pelanggaran hak asasi manusia yang telah lama dikenal dan terkenal, termasuk di sektor 

energi. Di semua sektor yang "diteliti" oleh ADB pada bulan Maret 2017, penggusuran paksa 

yang melibatkan pasukan keamanan (militer, polisi,  Satpol PP dan preman bersenjata) telah 

menyebabkan peningkatan konflik, dan dampak yang menghancurkan pada kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang terkena dampak proyek, namun tidak ada analisis mengenai hal 

tersebut dalam penelitian ini. 

 

Sepanjang penilaian CSS pada bulan Maret 2017, ADB  berulang kali memuji UU Pengadaan 

Tanah,  yang menurut penilaian masyarakat sipil, telah menyebabkan  kerusakan luar biasa 

terhadap hak dan penghidupan masyarakat yang terkena dampak proyek. Hal ini dilakukan 

dengan menggunakan  mekanisme uang titipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri bagi yang 

tidak menyetujui/sepakat melepaskan haknya, mekanisme ini digunakan  untuk membantu 

pemrakarsa proyek dalam menghindari kewajiban adanya konsultasi yang bermakna dan ganti 

kerugian yang tepat atas aset yang dirampas untuk sebuah proyek 13 . Tingginya tingkat 

kerusakan akibat pemberlakuan UU ini nampak dari laporan berikut : 

                                                        
13 ADB, Country Safeguards Review (CSS): Draft Final Report Indonesia, March 2017, para 22 etc. 
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“Konflik pertanahan di Indonesia telah meningkat dalam sepuluh tahun terakhir, karena 

investor swasta dan pemerintah telah memperoleh lahan yang luas tanpa menghormati 

hak dan kepentingan pengguna lokal. Pada tahun 2013 saja, konflik tanah di Indonesia 

menyebabkan 22 orang tewas akibat bentrokan kekerasan dan melibatkan hampir 140.000 

rumah tangga, menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). [Dalam 10 tahun 

terakhir], organisasi tersebut mencatat 1391 konflik tanah yang menyebabkan 70 

kematian, yang melibatkan lima juta hektar lahan sengketa dan 926.700 rumah tangga.”14 

 

Mengingat perampasan tanah yang menyeramkan untuk proyek dan perkebunan, pengamat lain 

telah mengidentifikasi "konflik hak atas tanah di sekitar 18.000 desa di Indonesia.”15. Sebuah 

koalisi organisasi lingkungan dan hak asasi manusia yang paling menonjol di Indonesia 

mengajukan kasus di Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dalam upaya untuk membatalkan 

UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, dengan alasan bahwa 

berdasarkan undang-undang ini, pemerintah tidak melibatkan masyarakat atau pihak yang 

berhak atas tanah dalam proses perencanaan pembebasan tanah dan, sebaliknya, hanya 

melibatkan pihak-pihak yang berusaha untuk mengambil alih tanah16. Yang tak mengejutkan, 

mengingat catatan pengadilan di Indonesia, MK menolak tuntutan masyarakat sipil pada tahun 

2013. Walaupun tidak dikabulkan, adanya gugatan terhadap UU ini menunjukkan adanya 

ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dalam proses pembangunan di Indonesia. 

 

7) Tidak Adanya Hirarki Mitigasi untuk mencegah dampak: Pembebasan Lahan dan 

Penggusuran 

Tidak seperti persyaratan SPS ADB, sistem hukum Indonesia dan rekam jejak pelaksanaannya 

tidak memberikan hirarki mitigasi untuk memenuhi persyaratan ADB untuk "sedapat mungkin 

menghindari pemukiman kembali secara paksa." 

 

8) Perampasan Tanah: Tidak Adanya Ganti Kerugian pada nilai pengganti sebelum 

penggusuran 

Baik Penilaian CSS PLN pada bulan November 2017 maupun penilaian CSS bulan Maret 2017 

mereka tidak memberikan analisis apapun tentang dampak pengelakan rutin pemberian ganti 

kerugian penuh pada biaya penggantian pasar sebelum penggusuran. Ini adalah kegagalan 

pengawasan yang luar biasa mengingat bahwa persyaratan ADB untuk ganti kerugian sebelum 

pemindahan paksa secara rutin dihindari dengan strategi yang semakin lazim yang difasilitasi 

oleh UU Pengadaan Tanah di mana pemrakarsa proyek, alih-alih menyediakan lahan pengganti 

untuk lahan- berbasis mata pencaharian atau memberikan ganti kerugian aset segera setara 

dengan biaya penggantian aset, cukup menempatkan sejumlah uang yang tidak ditentukan 

secara sepihak (bukan biaya penggantian aset) di rekening penampungan di pengadilan negeri, 

                                                        
14 Inside Indonesia, “An agrarian reform agenda for Jokowi”, December 2014. See also Mongobay, “Inside 
Indonesia’s highest profile land conflict”, 7 December, 2015. 
15 Rob Finlayson, “Rapid Land Tenure Assessment adopted by the Indonesian Ministry of Forestry”, August 7, 
2014, http://blog.worldagroforestry.org/index.php/2014/08/07/rapid-land-tenure-assessment-adopted-by-the-
indonesian-ministry-of-forestry/ 
16 Jakarta Post, Land Acquisition Law in line with the Constitution: Court, Feb. 14, 2013. 
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meskipun: 

 Tidak ada input publik yang bermakna ke lokasi/penentuan lokasi sebuah proyek; 

 Tidak ada kesepakatan dengan masyarakat mengenai pemukiman kembali;  

 Tidak ada kesepakatan mengenai penilaian atau metode aset (yaitu tanah untuk tanah 

versus uang tunai);  

  Tidak ada kesepakatan mengenai jumlah ganti kerugian; Dengan demikian persyaratan 

ganti kerugian di Indonesia tidak memenuhi persyaratan ADB untuk "mengganti asset 

dengan akses terhadap aset dengan nilai sama atau lebih tinggi" namun sebaliknya, 

menggunakan nilai yang ditentukan oleh pemerintah. 

 Tidak ada keputusan oleh masyarakat yang terkena dampak untuk terlibat dengan sistem 

pengadilan  

 

Dengan penyetoran dana di rekening titipan, "ganti kerugian" dianggap "dibayar" dan 

penggusuran terjadi sebelum masyarakat yang terkena dampak menerima ganti kerugian. Hal 

ini adalah suatu pelanggaran yang jelas terhadap persyaratan SPS ADB untuk memprioritaskan 

ganti kerugian tanah dengan tanah dan semua bentuk ganti kerugian harus dibuat penilaian aset 

pengganti yang diperkirakan sebelum pemukiman kembali. 

 

9) Menciptakan Kesetaraan Palsu Dengan Membagi Persyaratan Kebijakan ADB Menjadi 

Potongan-potongan Kecil dan Mencoba Menemukan Frase "setara" Meskipun Secara 

Keseluruhan Tidak Memiliki Kesetaraan 

Penilaian CSS PLN pada bulan November 2017 serta studi lapangan sebelumnya yang 

dipresentasikan pada Maret 2017, belum lagi catatan publik, dan investigasi LSM semuanya 

menunjukkan Tidak Adanya Kesetaraan. Konsultan ADB yang merancang CSS PLN pada bulan 

November 2017 menyimpulkan bahwa CSS Indonesia setara sepenuhnya hanya dengan 25% 

persyaratan pemukiman kembali ADB dan kurang dari separuh dari semua persyaratan 

Lingkungan dan Pemukiman Kembali ADB ditetapkan. Namun, mengingat temuan suram ini, 

mereka melakukan manipulasi dengan mencoba membuatnya tampak bahwa ada tingkat 

kesetaraan yang lebih tinggi. Mereka melakukannya dengan membagi masing-masing Prinsip 

menjadi beberapa bagian (yang disebut "Elemen Kunci" - KEs) dan bekerja untuk menemukan 

potongan atau potongan prinsip dimana kesetaraan dapat diklaim daripada 

mempertimbangkan kesetaraan dengan masing-masing Prinsip sebagaimana dipersyaratkan 

oleh perlindungan ADB. Ini tampaknya merupakan salah satu cara Konsultan ADB mencoba 

secara salah mengklaim "kesetaraan" dengan bagian-bagian kecil SPS sambil mengaburkan dan 

mencoba mengabaikan kekurangan kesetaraan yang jelas dan kasar - termasuk tidak adanya 

perhatian yang hampir sama dengan sebagian besar "penerima manfaat" pembangunan - orang 

miskin, rentan, perempuan dan mereka yang tidak memiliki tanah. Contoh manipulasi data ini: 

 

“12. Aggregate Findings. ADB’s environmental safeguards contain 11 policy principles. The 

national legal framework for environmental safeguards is fully equivalent with six of 

these policy principles and partially equivalent with five. However, this ratio 

underrepresents the extent of equivalence given the nature of most of the policy principles. 

When disaggregated into their 41 KEs, the national legal framework is fully equivalent 
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with 35 of the 41, and partially equivalent to only 6 out of 41 the KEs.”17 

 

Contoh  beberapa prinsip kebijakan (di bawah) dapat menggambarkan masalah dengan 

pendekatan ini. Pendekatan ini hanya bekerja jika, misalnya, sebuah prinsip kebijakan 

memerlukan pemantauan, katakanlah, dampak pada kelompok rentan, perempuan, mereka 

yang tidak memiliki tanah. Dengan membagi persyaratan, ADB dapat mengklaim bahwa 

memang ada persyaratan untuk "pemantauan" - misalnya jumlah lahan yang dialokasikan untuk 

sebuah proyek - dan walaupun tidak ada persyaratan untuk memantau dampak perampasan 

tanah tersebut terhadap perempuan, orang miskin, rentan, mereka yang tidak memiliki 

sertifikat, "pemantauan" (jumlah lahan yang dirampas untuk sebuah proyek) terjadi. Dengan 

memotong prinsip menjadi beberapa bagian, ADB dapat mengklaim "kesetaraan parsial" dengan 

prinsip - yaitu karena beberapa bentuk pemantauan (tentang tanah) terjadi, terlepas dari tidak 

adanya kesetaraan dengan prinsip yang memerlukan pemantauan dampak terhadap 

perempuan, yang rentan, mereka yang tidak memiliki tanah dan memastikan peningkatan atau 

pemulihan mata pencaharian mereka. Dengan demikian, pernyataan ADB mengenai "Temuan 

Agregat" tentang Kesetaraan Pemukiman Kembali adalah sebagai berikut: 

 

“D. INVOLUNTARY RESETTLEMENT SAFEGUARDS 

49. Aggregate findings. The twelve involuntary resettlement policy principles are broken 

down into 36 key elements. The aggregate finding from the equivalence assessment is that 

the Indonesian laws and related PLN regulations for land acquisition/involuntary 

resettlement are fully equivalent to 25 out of 36 key elements, and 11 key elements are 

partially equivalent. There is no key element considered not equivalent.”18 

 

Perlu kami sampaikan bahwasanya paragraph 49 di atas hanya dapat dilihat di Laporan versi 

bahasa Inggris. Sementara di laporan versi bahasa Indonesia tidak ditemukan, bahkan 

paragraph 49 di laporan versi bahasa Indonesia justru langsung menjadi terjemahan dari 

paragraph 50 di laporan versi Inggris. Hal ini bisa dilihat dari gambar di bawah ini:  

 

 
 

Hal tersebut merupakan kesalahan fatal lagi dalam penerjemahan yang dapat menyebabkan 

kesalah pahaman atas hasil penilaian dari kajian tersebut. 

 

Harap dicatat bahwa dalam paragraf paralel mengenai "temuan agregat" tentang kesetaraan 

dengan Perlindungan Lingkungan (dikutip di atas), ADB mengklaim "kesetaraan penuh" CSS 

                                                        
17 ADB, Report on the Equivalence and Acceptability Assessments for the State Electricity Company of Indonesia 
(PLN): Consultation Draft Appendix 1: Consolidated Equivalence Assessment , para 12 
18 ADB, Report on the Equivalence and Acceptability Assessments for the State Electricity Company of Indonesia 
(PLN): Consultation Draft Appendix 1: Consolidated Equivalence Assessment, para 49. 
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dengan 6 dari 11 Prinsip Lingkungan, namun tidak seperti penilaian Lingkungan Hidup, 

"Temuan Agregat" mengenai Pemukiman Kembali di atas) gagal menunjukkan jumlah 

Perlindungan Pemukiman Kembali ADB yang dengannya CSS berada dalam Kesetaraan Penuh, 

walaupun ini merupakan persyaratan CSS. Satu-satunya cara bagi pembaca untuk menemukan 

informasi penting ini adalah dengan mencari di seluruh dokumen untuk menemukan paragraf 

yang relevan untuk masing-masing Prinsip, yaitu paragraf 63, 75, 84, 93, 98, 103, 108, 115, 120, 

126, 131 dimana dapat ditemukan bahwa ADB telah menemukan bahwa CSS Indonesia memiliki 

Kesetaraan Penuh dengan hanya 3 dari 12 Prinsip Pemukiman Kembali ADB - yaitu 25% Prinsip 

Pemukiman Kembali ADB. Fakta penting ini tidak disajikan dalam "Temuan Agregat" dan, 

sebaliknya, dikaburkan di mana setiap prinsip wajib dipotong menjadi potongan-potongan kecil 

untuk menghasilkan kemunculan kesetaraan dengan Pelindungan Pemukiman Kembali ADB, 

meskipun banyak kekurangan kesetaraan dengan persyaratan utama yang berkaitan dengan 

dampak aktual proyek terhadap orang miskin, rentan, perempuan dan tidak memiliki tanah - 

yaitu semua "penerima manfaat" yang diharapkan dari pembangunan yang dibiayai oleh ADB. 

  

10) Tidak Adanya Kepatuhan Terhadap SPS - dengan Menciptakan Ukuran/Istilah Baru 

Yang Lemah: "Penyesuaian Secara Luas" dan bukan yang Disyaratkan SPS tentang 

"Kesetaraan". Contoh: Tidak adanya Kesetaraan dengan Tujuan Pemukiman Kembali 

ADB 

ADB diwajibkan untuk menunjukkan kesetaraan antara CSS dan Tujuan ADB. Penilaian ADB CSS 

PLN, bagaimanapun, gagal menunjukkan kesetaraan dan, sebaliknya, hanya mengklaim bahwa 

ada "penyesuaian secara luas" antara CSS dan Tujuan ADB. Karena itu, penilaian tersebut gagal 

memenuhi persyaratan wajib SPS bahwa Sistem Peminjam "dirancang untuk mencapai tujuan 

yang sama" seperti SPS ADB, dan karena itu gagal memenuhi persyaratan untuk 

penggunaan Sistem Negara. SPS tidak memerlukan "penyesuaian secara luas" melainkan 

"tujuan yang sama". 

 

ADB Resettlement Objectives: To avoid involuntary resettlement wherever possible; to 

minimize involuntary resettlement by exploring project and design alternatives; to 

enhance, or at least restore, the livelihoods of all displaced persons in real terms 

relative to pre-project levels; and to improve the standards of living of the displaced 

poor and other vulnerable groups. 

 

Tidak hanya tidak menyediakan sistem hirarki mitigasi, sistem hukum Indonesia juga tidak 

dimulai dengan tujuan utama untuk "menghindari pemindahan paksa jika memungkinkan", 

penilaian ADB sendiri menemukan bahwa tidak satu pun persyaratan tersebut 

 

ADB: "Kerangka hukum Indonesia tidak menyediakan bantuan pemukiman kembali bagi orang-

orang yang kehilangan tempat tinggal .”19 

 

ADB: "28. Berkenaan dengan praktik "pembukaan lahan" (juga disebut penggusuran paksa, ini 

adalah tindakan untuk memindahkan penghuni yang tidak sah/illegal - termasuk penghuni 

                                                        
19 ADB, Country Safeguards Review: Indonesian Consultation Draft, March 2017,  para 28 
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jangka panjang dari sebidang tanah dan dan wilayah, seperti  lahan pertanian, lahan hutan, atau 

lainnya) yang telah menempati lahan untuk jangka waktu tertentu. Orang-orang tanpa hak atas 

tanah juga disebut penghuni liar. Ketentuan Undang-Undang 2 tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak berlaku bagi penghuni liar, karena 

lahan tersebut sudah dimiliki oleh entitas yang membutuhkan lahan untuk sebuah proyek.  Pasal 

4 Undang-undang 51 tahun 1960 menetapkan bahwa penghuni illegal harus memindahkan 

benda apapun dari tanah yang diduduki dan meninggalkan tanah itu atas sumber daya mereka 

sendiri - artinya harus menanggung semua biaya yang berkaitan dengan pemindahan barang-

barang mereka. Pasal 6 UU 51/1960 menetapkan bahwa penghuni illegal dapat dikenai dengan 

"tindak pidana." Dengan demikian, semua "penghuni illegal" tidak berhak mendapatkan 

bantuan, dukungan peralihan, dan bantuan lainnya”20 

 

ADB: "Kerangka hukum Indonesia tidak mengandung ketentuan yang jelas untuk 

memasukkan strategi pendapatan dan penghidupan bagi orang-orang yang kehilangan 

tempat tinggal dalam rencana pemukiman kembali”21 

 

ADB: "Kerangka hukum Indonesia tidak memberikan akses yang sebanding terhadap 

kesempatan kerja dan kesempatan produksi”22 

 

ADB: "14. Undang-undang 2 tahun 2012 memerlukan analisis terperinci mengenai risiko dan 

dampaknya terhadap masyarakat yang terkena dampak; tidak secara eksplisit mendiskusikan 

kebutuhan untuk analisis pengaruh terhadap kelompok masyarakat tertentu (seperti 

kelompok rentan). Dengan demikian, tidak secara khusus memerlukan analisis gender”23 

 

Semua kasus studi lapangan yang dianalisis dalam Lampiran 8-11 dalam penilaian ADB pada 

bulan Maret 2017 menunjukkan bahwa tidak adanya analisis mengenai isu gender, dampak pada 

perempuan dan pemantauan nasib perempuan yang terkena dampak proyek energi, air, 

transportasi dan perkotaan. Hal yang sama berlaku untuk 18 kasus yang disebutkan dalam 

Lampiran Penilaian ADB PLN pada bulan November 2017 

 

ADB menyimpulkan bahwa: "Kerangka hukum Indonesia tidak memerlukan pemantauan 

dampak pembebasan lahan/pemindahan ke mata pencaharian dan standar hidup orang-orang 

yang kehilangan tempat tinggal dan tidak membahas apakah tujuan rencana pemindahan telah 

tercapai."24 

 

                                                        
20 ADB, Country Safeguards Review: Indonesian Consultation Draft, March 2017, Appendix 6: Equivalence 
Assessment for Involuntary Resettlement Safeguards, para 28 
21 ADB, Country Safeguards Review: Indonesian Consultation Draft, March 2017,  para 28 
22 ADB, Country Safeguards Review: Indonesian Consultation Draft, March 2017,  para 28 
23 ADB, Country Safeguards Review: Indonesian Consultation Draft, March 2017, Appendix 6: Equivalence 
Assessment for Involuntary Resettlement Safeguards, para 14, hal 8 
24 ADB, Country Safeguards Review: Indonesian Consultation Draft, March 2017,  para 28 
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11) Pemalsuan Tingkat Akseptabilitas – Dimana “Moderate” adalah kode untuk  

“Lemah/Tidak dapat Diterima" 

Penilaian ADB menggunakan sistem penilaian dengan tiga karakteristik yaitu - Kuat, Moderat 

Lemah - di mana karakteristik CSS Negara Peminjam yang lemah dan tidak dapat diterima yang 

didokumentasikan oleh studi lapangan dan studi meja ADB sendiri, namun kemudian diberi 

peringkat meningkat "moderat" meskipun memiliki karakteristik yang lemah dan tidak dapat 

diterima termasuk yang terkait dengan Pemukiman Kembali secara Paksa. Contoh kapasitas 

yang lemah/tidak dapat diterima yang secara keliru dinilai "moderat" dalam penilaian CSS ADB 

mencakup hal-hal di bawah ini. 

 

Ketiadaan kapasitas kelembagaan PLN untuk safeguard: Setelah mengakui bahwa "Sumber 

informasi utama untuk penilaian struktur kelembagaan PLN adalah dokumen PLN" dan 

mengklaim bahwa Divisi "Corporate Social Responsibility (CSR)" PLN bertanggung jawab untuk 

mendukung “... mitigasi terhadap dampak pemukiman kembali secara paksa", ADB menemukan 

bahwa hanya ada" unit ad hoc atau focal point yang bertanggung jawab atas perlindungan 

sosial di kantor pusat dan/atau kantor regional tanpa struktur kelembagaan.25 Namun, entah 

bagaimana, ADB menilai "ketiadaan struktur institusional" ini bukan lemah/tidak dapat 

diterima namun malah menjadi “moderat/cukup dapat diterima” 

 

Lemahnya Kualifikasi Staf dan Konsultan PLN: Mengakui bahwa ada "sejumlah staf untuk 

safeguard sosial yang terlatih secara teknis yang dialokasikan ke unit safeguard sosial yang 

sesuai di PT PLN", yang  memiliki gelar sarjana atau pengalaman kerja dalam "bisnis, ekonomi ... 

hukum, manajemen, teknik sipil ... atau bidang teknik" dan oleh karena digunakannya konsultan, 

namun: 1) banyak konsultan kekurangan pengetahuan tentang kerangka hukum Indonesia dan 

praktik internasional untuk safeguard; 2) jumlah konsultan safeguard masih terbatas; 3) bahwa 

pengetahuan staf PLN pada kerangka hukum, program pemulihan mata pencaharian, gender, 

strategi relokasi masih lemah; ADB menilai jumlah dan kualifikasi staf tidak lemah, namun 

moderat.26 

 

Tidak Memadai/Tidak Tersedianya Anggaran PLN Untuk Safeguard: Setelah memeriksa 

sumber keuangan yang disediakan PLN untuk safeguard dan menyimpulkan "anggaran telah 

dialokasikan namun tidak memadai atau tidak digunakan secara efektif untuk mendukung 

kegiatan unit pengawas sosial", yang dilakukan Divisi Keuangan PLN tidak menyimpan 

informasi  "mengenai anggaran safeguard, bahwa hanya satu dari 18 UIP (Unit Usaha) PLN yang 

memiliki anggaran sebesar 7,5% dari biaya proyek untuk "pembebasan lahan dan pengamanan" 

dan "tidak layak untuk mengkompilasi dan menilai informasi anggaran dari UIP lainnya", 

anggaran yang hilang dan tidak memadai ini dinilai sebagai “Moderat!”27 

 

                                                        
25 ADB, Report on the Equivalence and Acceptability Assessments for the State Electricity Company of Indonesia 
(Consultation Draft), Appendix 3: Involuntary Resettlement Acceptability Matrix, Item A1 
26 ADB, Report on the Equivalence and Acceptability Assessments for the State Electricity Company of Indonesia 
(Consultation Draft), Appendix 3: Involuntary Resettlement Acceptability Matrix, Item A3, pages 7 - 12 
27 ADB, Report on the Equivalence and Acceptability Assessments for the State Electricity Company of Indonesia 
(Consultation Draft), Appendix 3: Involuntary Resettlement Acceptability Matrix, Item A3, pages 12-14 
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Ketiadaan Pelatihan Untuk Staff Safeguards, Kegagalan Memasukkan Informasi 

Safeguard  Dasar: Meskipun menemukan bahwa PLN "tidak memiliki pusat pelatihan namun 

telah mengalihdayakan untuk pelatihan dan pendidikan dan memiliki program peningkatan 

kapasitas untuk memperbaiki/meningkatkan sumber daya manusia mereka, namun tidak 

diterapkan secara efektif" dan menemukan bahwa apa yang disebut "kursus tentang 

pembebasan tanah dan IR safeguards”... tidak memberikan pelatihan terperinci mengenai studi 

kelayakan, penilaian dampak sosial, perhatian terhadap isu gender dan kelompok rentan, 

pemulihan pendapatan/mata pencaharian, dan pemantauan, pelatihan staf tidak dinilai sebagai 

lemah/tidak dapat diterima, namun, sebagai "moderat "28 . Kami bertanya-tanya, mengingat 

semua daftar hal yang TIDAK diajarkan di "kursus safeguard", apa sebenarnya isi kursus ini?  

Jika hal ini "cukup" dapat diterima, lalu yang "lemah" seperti apa ? 

  

Studi Kelayakan PLN yang Tidak Memadai: Penilaian tersebut menyatakan bahwa studi 

kelayakan (skrining dan kategorisasi) harus, secara hukum, termasuk "survei sosial ekonomi 

yang lengkap, kelayakan lokasi, analisis biaya dan manfaat pembangunan untuk kawasan dan 

masyarakat, perkiraan lahan nilai, dampak lingkungan dan sosial yang timbul dari perolehan 

tanah dan konstruksi "per Pasal 15 (2) Undang-Undang 2 tahun 2012. 29  Penilaian ADB 

menyimpulkan bahwa PLN tidak memenuhi "praktik terbaik internasional dengan perhatian 

khusus pada orang-orang yang rentan, pemulihan mata pencaharian program untuk yang rentan 

dan kesetaraan jender.30" Secara umum, survei sosio-ekonomi tidak kuat pada tahap ini di semua 

proyek studi kasus ... tidak mengidentifikasi isu gender dan kelompok rentan. Untuk semua tujuh 

studi kelayakan untuk proyek saluran transmisi, tidak ada analisis gender yang dilakukan .... 

Untuk empat proyek pembangkit tenaga listrik ... kelompok rentan tidak diidentifikasi dan tidak 

ada pertimbangan spesifik untuk isu gender ... Secara umum, untuk semua jenis projetcs, studi 

kelayakan tidak secara khusus mengidentifikasi orang-orang yang rentan dan tidak ada 

informasi spesifik mengenai jenis kelamin dan kerentanan. 31 " Namun, bukannya dinilai 

"lemah"atau "tidak dapat diterima", penilaian kelayakan PLN yang tidak memadai dinilai sebagai 

"moderat.32” 

 

Rencana Pembebasan Lahan PLN Tanpa Konsultasi: Tidak ada penyebutan konsultasi yang 

bermakna. Hanya "Selama pelaksanaan, PLN bekerjasama dengan kontraktor, memfasilitasi 

perencanaan keselarasan dan disain jalur distribusi dalam koordinasi yang erat dengan kepala 

desa dan instansi pemerintah terkait. "Tidak ada kesenjangan yang teridentifikasi” walaupun 

tidak ada penyebutan konsultasi publik yang bermakna, bebas intimidasi, dengan perhatian 

                                                        
28 ADB, Report on the Equivalence and Acceptability Assessments for the State Electricity Company of Indonesia 
(Consultation Draft), Appendix 3: Involuntary Resettlement Acceptability Matrix, Item A3, pages 14-15. 
29 ADB, Report on the Equivalence and Acceptability Assessments for the State Electricity Company of Indonesia 
(Consultation Draft), Appendix 3: Involuntary Resettlement Acceptability Matrix, Item B1, page 16 
30 ADB, Report on the Equivalence and Acceptability Assessments for the State Electricity Company of Indonesia 
(Consultation Draft), Appendix 3: Involuntary Resettlement Acceptability Matrix, Item B1, page 16 
31 ADB, Report on the Equivalence and Acceptability Assessments for the State Electricity Company of Indonesia 
(Consultation Draft), Appendix 3: Involuntary Resettlement Acceptability Matrix, Item B1, page 16 
32 ADB, Report on the Equivalence and Acceptability Assessments for the State Electricity Company of Indonesia 
(Consultation Draft), Appendix 3: Involuntary Resettlement Acceptability Matrix, Item B1, page 16 
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khusus pada perempuan, rentan dan tidak memiliki hak atas tanah.33 Kami mencatat bahwa satu 

lembaga pemerintah, PLN, "berkoordinasi" dengan instansi pemerintah dan pejabat lainnya 

tidak dapat dianggap sebagai bentuk "konsultasi yang berarti". Terlepas dari pelanggaran nyata 

dan sangat mencolok dari prinsip "konsultasi yang berarti" ini, ADB menyebut ini sebagai 

"moderat" dan bukannya "lemah". 

 

Pembentukan Tim Persiapan Pembebasan Lahan (Tim PPL): Tidak ada penyebutan 

konsultasi yang bermakna. Hanya "Tim Persiapan Pembebasan Lahan terdiri dari 

Bupati/Walikota, masing-masing UIP membutuhkan tanah, dan dinas terkait lainnya yang 

dibentuk oleh gubernur untuk melakukan subproyek dalam waktu 10 hari setelah penyerahan 

dokumen rencana pembebasan lahan." Tidak ada celah yang teridentifikasi, walaupun tidak 

adanya penyebutan konsultasi publik yang bermakna, bebas dari intimidasi, dengan perhatian 

khusus pada perempuan, orang-orang yang rentan dan yang tidak memiliki hak atas tanah34. 

Tim PPL hanya terdiri dari pejabat pemerintah. ADB menyebut ini "moderat" dan bukannya 

"lemah". 

 

Pengungkapan Rencana Pembangunan yang Lemah oleh PLN: ADB mewajibkan 

pengungkapan rencana draft publik, dan untuk proyek dengan dampak substansial, 

pengungkapan harus dilakukan 120 hari sebelum pengambilan keputusan. Konsultasi publik 

yang bermakna diperlukan pada tahap awal perencanaan proyek, termasuk untuk 

mempengaruhi lokasi proyek yang diberikan. ADB mencatat bahwa "Pemberitahuan rencana 

harus mencakup informasi tentang .... lokasi daerah yang akan diakuisisi, tahap pembebasan 

lahan, perkiraan waktu pelaksanaan pembebasan lahan" namun tidak ada referensi untuk 

konsultasi publik yang bermakna mengenai alternatif proyek, tidak ada alternatif proyek, lokasi 

alternatif untuk pembebasan lahan atau keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan 

mengenai rencana pembangunan. Tidak ada informasi yang diberikan mengenai waktu 

pengungkapan - yaitu jumlah hari sebelum pengambilan keputusan bahwa pengungkapan 

terjadi dalam kasus yang diteliti. ADB menemukan "tidak ada celah" dengan persyaratan SPS 

ADB, namun menemukan bahwa: 

 

Tiga dari distribution line project yang dinilai telah mendokumentasikan bukti pengungkapan 

awal; Seseorang tidak memiliki informasi itu. Untuk tiga distribution line project yang telah 

mendokumentasikan prosesnya, pengungkapan awal dilakukan secara informal dan formal 

selama survei lokasi dan diumumkan di kantor desa dan masjid. Untuk semua transmission line 

projects yang dinilai, tim persiapan mengumumkan rencana pengembangan dan tujuannya, 

mengusulkan lokasi-lokasi untuk pengembangan, proses pembebasan lahan, perkiraan 

kerangka waktu pembebasan lahan, dan persyaratan kesepakatan masyarakat yang terkena 

dampak untuk lokasi rencana pembangunan. 

                                                        
33 ADB, Report on the Equivalence and Acceptability Assessments for the State Electricity Company of Indonesia 
(Consultation Draft), Appendix 3: Involuntary Resettlement Acceptability Matrix, Item B2, page 17. 
34 ADB, Report on the Equivalence and Acceptability Assessments for the State Electricity Company of Indonesia 
(Consultation Draft), Appendix 3: Involuntary Resettlement Acceptability Matrix, Item B2, page 17. 
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Gap: Tidak ada celah yang diidentifikasi.35 

 

Diulangi: "pengungkapan awal" untuk 3 dari 4 proyek transmisi "tidak resmi" - apa pun artinya 

- tentu saja tidak setara dengan persyaratan ADB. Pengungkapan "formal" hanya terjadi melalui 

kantor pemerintah desa dan masjid, namun tidak sebelum, "survei lokasi". "Pengungkapan" ini 

jelas tidak melibatkan konsultasi yang bermakna, melainkan sebuah pengumuman oleh tim 

persiapan pemerintah mengenai lokasi, kerangka waktu dan "persyaratan kesepakatan orang-

orang yang terkena dampak". Ini tidak sesuai dengan persyaratan ADB untuk keterbukaan 

informasi, konsultasi yang bermakna dengan perhatian pada perempuan, orang-orang yang 

rentan dan yang tidak memiliki sertifikat tanah. Namun, sekali lagi, ini dinilai sebagai "moderat" 

dan bukannya lemah. 

 

Tidak Adanya Konsultasi Bermakna PLN: Membuat klaim yang kontradiktif, penilaian ADB 

menyatakan, di halaman yang sama bahwa "Semua proyek pembangkit tenaga listrik dinilai 

melakukan konsultasi yang bermakna" namun "Tidak ada perhatian khusus yang diberikan 

kepada perempuan dan kelompok rentan.”36 Laporan tersebut selanjutnya menyatakan, "untuk 

distribution line project, konsultasi mengenai rencana proyek dilakukan di kantor desa. 

Masyarakat dan orang-orang yang terkena dampak dikonsultasikan. Namun, beberapa 

komunitas di daerah yang terkena dampak salah satu cabang distribusi menyatakan bahwa 

mereka tidak mengetahui proyek tersebut. ... Di daerah sambungan listrik yang ada, sering ditulis 

dari pemilik lahan tidak diperoleh untuk pemasangan transformer tambahan. Di keempat 

proyek jalur transmisi yang dinilai, orang-orang yang terkena dampak dan masyarakat pada 

umumnya diajak berkonsultasi, dan informasi dasar tentang proyek tersebut telah dibagi 37 . 

Namun, tidak satu pun proyek yang dinilai memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan 

termasuk masyarakat miskin, masyarakat adat, rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan, 

para lansia, tidak memiliki tanah, dan perempuan selama proses konsultasi ... Tidak ada 

persyaratan untuk memberikan perhatian khusus pada partisipasi kelompok yang rentan dan 

perempuan dalam proses konsultasi. Jelas, proses sosialisasi ini, diadakan di kantor desa, tanpa 

mengacu pada penerima manfaat38 pembangunan - yaitu masyarakat miskin, rentan, dan 50% 

populasi (perempuan) - tidak memenuhi persyaratan ADB untuk konsultasi yang bermakna. Ini 

tidak dapat diterima, tidak "moderat" sebagaimana dinilai oleh ADB.  

 

Penanganan Keluhan yang Buruk dari PLN untuk Penentuan Lokasi Proyek: ADB 

menyimpulkan "Keluhan untuk penentuan lokasi tidak ditangani secara memadai" namun tidak 

menilai ini sebagai "lemah" namun dinilai "moderat".39 

                                                        
35 ADB, Report on the Equivalence and Acceptability Assessments for the State Electricity Company of Indonesia 
(Consultation Draft), Appendix 3: Involuntary Resettlement Acceptability Matrix, Item B2.2, page 19. 
36 ADB, Report on the Equivalence and Acceptability Assessments for the State Electricity Company of Indonesia 
(Consultation Draft), Appendix 3: Involuntary Resettlement Acceptability Matrix, Item B2.4, page 19. 
37 ADB, Report on the Equivalence and Acceptability Assessments for the State Electricity Company of Indonesia 
(Consultation Draft), Appendix 3: Involuntary Resettlement Acceptability Matrix, Item B2.4, page 19. 
38 ADB, Report on the Equivalence and Acceptability Assessments for the State Electricity Company of Indonesia 
(Consultation Draft), Appendix 3: Involuntary Resettlement Acceptability Matrix, Item B2.4, page 19. 
39  ADB, Report on the Equivalence and Acceptability Assessments for the State Electricity Company of Indonesia 
(Consultation Draft), Appendix 3: Involuntary Resettlement Acceptability Matrix, Item B2.6, page 21 
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Kegagalan PLN untuk memastikan perbaikan atau pemulihan mata pencaharian: Menurut 

ADB, PLN tidak melakukan "pemantauan dampak dan hasil pembebasan lahan" untuk proyek-

proyek yang dibiayai oleh PLN. "Oleh karena itu, tidak ada catatan untuk menunjukkan apakah 

orang yang terkena memiliki standar hidup yang lebih baik atau tidak. Untuk semua proyek yang 

dinilai - jalur pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga - tidak ada pemantauan yang 

dilakukan untuk menilai standar kehidupan orang-orang yang terkena dampak setelah ganti 

kerugian diberikan" ...... "untuk proyek-proyek yang sepenuhnya didanai oleh PLN, tidak ada 

pemantauan dampak pembebasan lahan pada standar hidup para pihak yang berhak, terutama 

kelompok rentan. 40 Kami menilai, bahwa secara nyata hal ini tergolong kategori “lemah” dan 

tidak dapat diterima, namun ADB mencirikan hal ini sebagai "cukup dapat diterima"! PLN 

memiliki sejarah panjang tentang perampasan tanah dan konflik disertai kekerasan dengan 

masyarakat setempat. ADB secara jelas mendokumentasikan track record konsisten yang tidak 

dapat diterima mengenai kurangnya pemantauan dampak proyek mereka terhadap perempuan, 

masyarakat miskin dan rentan. Pengamatan ini sesuai dengan catatan lingkungan dan sosial PLN 

yang suram dan menggarisbawahi minimnya kredibilitas rekomendasi untuk penggunnaan 

"sistem negara" di sektor energi, bukan perlindungan lingkungan dan sosial ADB. 

 

Mekanisme Keluhan PLN mengenai Ganti kerugian: Klaim ADB (tanpa bukti atau referensi) 

bahwa "pada proyek pembangkit listrik dan saluran transmisi, keluhan yang terkait dengan 

ganti kerugian telah diselesaikan di tingkat proyek" dan bahwa "mekanisme pengaduan PLN 

untuk proyek pembangkit tenaga listrik cukup ketat, tapi tidak ada sistem untuk menyimpan 

catatan keluhan setelah dipecahkan. Sampai tahun 2017, ada keluhan yang harus diselesaikan, 

PLN tidak menyimpan catatan apapun mengenai hal itu.41Mengingat adanya konflik lahan yang 

terdokumentasi dengan baik dan tidak adanya ganti kerugian bagi masyarakat yang terkena 

proyek PLN, namun tidak adanya pencatatan dan penyelesaian keluhan adalah tidak dapat 

diterima dan sangat lemah, namun ditandai sebagai "moderat" oleh ADB.  

 

Tidak adanya Pemantauan dan Pelaporan PLN atas Dampak Pembebasan Lahan: Menurut 

penilaian PLN di ADB, "Tidak ada pemantauan dampak pembebasan lahan terhadap taraf hidup 

pihak-pihak terkait. Untuk semua proyek pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan distribusi 

dinilai, tidak ada laporan pemantauan yang disiapkan dan Tidak Adanya perhatian umum 

terhadap kelompok rentan ... Untuk proyek-proyek yang dibiayai oleh PLN, laporan pemantauan 

tidak diungkapkan kepada pihak-pihak yang berhak. Tidak ada pengungkapan laporan 

pemantauan secara reguler di website PLN. "Meskipun kinerja yang tidak dapat diterima ini, 

yang melanggar persyaratan upaya perlindungan utama ADB, namun ADB menilai bahwa 

ketiadaan pemantauan dan pelaporan berkala dari PLN atas dampak pembebasan lahan sebagai 

"moderat". 

 

Hal di atas hanyalah beberapa contoh dari banyak analisis CSS di seluruh analisa ADB yang 

                                                        
40 ADB, Report on the Equivalence and Acceptability Assessments for the State Electricity Company of Indonesia 
(Consultation Draft), Appendix 3: Involuntary Resettlement Acceptability Matrix, Item D.1, page 29 
41 ADB, Report on the Equivalence and Acceptability Assessments for the State Electricity Company of Indonesia 
(Consultation Draft), Appendix 3: Involuntary Resettlement Acceptability Matrix, Item D.2., page 30 
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menyatakan bahwa analis ADB mencapai kesimpulan yang sama sekali tidak terkait dengan data 

lapangan mereka sendiri, dan secara salah merangkum hasil penelitian ADB sendiri, 

memberikan analisis sepenuhnya tanpa kredibilitas atau legitimasi. 

 

12. Perantaran Keuangan: Syarat AMDAL “tidak berlaku” untuk perantara keuangan 

Menurut Penilaian CSS pada bulan Maret 2017, persyaratan analisis AMDAL "tidak berlaku" 

untuk proyek perantara keuangan42 . Sebaliknya, ADB memerlukan penilaian dampak untuk 

proyek perantara keuangan. Ini adalah masalah yang signifikan mengingat keterlibatan 

perantara keuangan di bidang infrastruktur di Indonesia, termasuk di sektor energi. Jelas, ini 

adalah contoh penting lainnya bagaimana CSS Indonesia tidak setara dengan persyaratan ADB. 

 
 

                                                        
42 ADB, Country Safeguards Review (CSS): Draft Final Report Indonesia, March 2017, Appendix 8, page 7. 


