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RINGKASAN EKSEKUTIF 

The Mandalika 

Pengembangan pariwisata adalah salah satu prioritas rencana pembangunan nasional 

Indonesia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 

mengangkat pariwisata sebagai salah satu dari empat prioritas pembangunan sektoral. 

Bersamaan dengan RPJMN, Pemerintah Indonesia melansir Program Prioritas Nasional 

Pembangunan Pariwisata Indonesia (PPNPPI) untuk mempercepat pengembangan sepuluh 

tujuan pariwisata prioritas – termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di 

Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.  Situs proyek The Mandalika 

berlokasi strategis di pantai selatan pulau Lombok, dengan akses lancar menuju Bandar 

Udara Internasional Praya.  

Proyek 

Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) telah menyusun masterplan, proyek 

pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata di Mandalika ("The Mandalika") yang 

secara keseluruhan akan berlangsung selama 30 tahun (2016 - 2045). Di dalam periode 

tersebut pembangunan fasilitas infrastruktur merupakan tahapan yang sangat penting. 

Pembangunan infrastruktur di The Mandalika dibagi menjadi 2 fase yaitu Fase Pertama (2019 

- 2023) dan Fase Kedua (2024 - 2026)1. Pada Fase Pertama, total pembiayaan yang diperlukan 

sebesar kurang lebih USD 316,5 juta dimana sebesar kurang lebih USD 248,4 juta akan 

dibiayai oleh fasilitas pinjaman dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB/ "Bank") 

dengan Penjaminan Pemerintah. Porsi yang didanai oleh AIIB tersebut dikenal sebagai 

Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project (MUTIP/”Proyek”).  

  

                                                             
1 Pada periode 2016 – 2018 telah dan sedang dilakukan pembangunan beberapa fasilitas infrastruktur 
termasuk di dalamnya beberapa ruas jalan sepanjang 4,5km, promenade di pantai Kuta dan Masjid 
Nurul Bilad yang diantaranya dibiayai melalui Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp 250 milyar 
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Lahan 

Sebagian besar lahan di wilayah Mandalika dimiliki oleh ITDC dengan luas total 11.634.612 

m2 atau sekitar 1.164 ha yang terbagi menjadi 125 sertifikat HPL (Hak Pengelolaan Lahan). 

Dari 1.164 ha yang dikuasai oleh ITDC, 1.079 ha atau 92,70% dinyatakan “clean and clear”. 

Lebih lanjut sekitar 27,2 ha atau 2,33% masih berpotensi sengketa atau sedang dalam 

negosiasi. Kemudian 57,7 ha atau 4,95% sedang dalam proses gugatan di beberapa 

pengadilan. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan rancangan terkini, di luar lahan seluas 1.164 ha tersebut di atas, Proyek ini akan 

membutuhkan lahan tambahan dengan wilayah total seluas 119,8 ha. Dari total luasan 

tersebut, 106 ha (88,5%) berstatus clean and clear; 10,4 ha (8,9%) masih dalam proses 

gugatan; 2,4 ha (2,0%) diklaim oleh individu terkait pembayaran di masa lalu; dan 1 ha (0,8%) 

adalah lahan milik perorangan yang harus dibeli sebelum Proyek dapat dilaksanakan. Dalam 

dokumen ini, lahan yang berada di wilayah Proyek namun masih dimiliki oleh perorangan 

disebut “lahan enclave”.  

Potensi Kebutuhan Lahan dan Masyarakat Terdampak Proyek (MTP)  

Sebagian lahan yang dibutuhkan untuk Proyek masih dimiliki, ditinggali ataupun digunakan 

oleh pribadi baik secara sah maupun tidak sah. Dalam laporan ini mereka disebut sebagai 

Masyarakat Terdampak Proyek (MTP) yang dapat digolongkan menjadi empat kelompok 

berikut: 

1. Pemilik lahan enclave. Terdapat 6 orang pemilik lahan enclave yang diperlukan untuk 

keperluan Proyek.  Total luas lahan enclave yang diperlukan oleh Proyek 

pembangunan infrastruktur Mandalika adalah sekitar 1 ha, di dalamnya terdapat 

sekitar 16 rumah dan ada juga kebun kelapa. Lima dari lahan enclave tersebut 

terletak di desa Kuta dan satu di desa Mertak. 

2. Penggugat lahan ITDC.  Terdapat 2 orang penggugat lahan yang dikuasai oleh ITDC 

dan diperlukan oleh Proyek.  Gugatan masih berlangsung dalam proses pengadilan. 

Total luas lahan gugatan yang diperlukan Proyek adalah sekitar 10,4 ha, di dalamnya 

92.70%

4.95% 2.33%

Status Tanah

Clean and Clear

Proses gugatan di
beberapa pengadilan

Berpotensi sengketa
atau sedang dalam
negosiasi
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hanya terdapat 1 rumah saja dan sisanya adalah sawah dan lahan kosong. Lahan-

lahan ini terletak di desa Sengkol dan Mertak. 

3. Pengklaim lahan ITDC. Terdapat 8 orang pengklaim lahan yang telah dikuasai oleh 

ITDC.  Pada umumnya klaim mereka adalah dengan alasan belum menerima 

pembayaran, belum mendapat bagian dari pembayaran atau meminta pembayaran 

tambahan. Total luasan lahan yang diklaim dan diperlukan Proyek adalah sekitar 2,4 

ha, di dalamnya terdapat 4 rumah, sisanya berupa sawah, kebun atau lahan kosong. 

Lahan-lahan yang diklaim ini terletak di dusun Ujung, Pelemong, Tobelo dan 

Serenting. 

4. Warga yang menduduki dan/atau memanfaatkan lahan ITDC. Di dalam lahan seluas 

106 ha yang berstatus “clean and clear” terdapat sekitar 49 rumah tempat tinggal 

dan 3 rumah penginapan (homestay) di atas lahan ITDC yang akan digunakan untuk 

keperluan Proyek.  Selain itu, pada lahan tersebut juga terdapat bangunan non-

permanen, sawah dan kebun.   Dalam menyusun Rencana Pemukiman Kembali perlu 

diadakan sensus untuk mengidentifikasi secara lebih rinci siapa saja masyarakat 

terdampak dalam kelompok ini dan bagaimana kondisi sosial ekonomi mereka. 

Rencana Pemukiman Kembali (RPK) 

Sebelum melakukan pembebasan lahan untuk keperluan Proyek, Peraturan perundangan 

Indonesia maupun persyaratan Bank mewajibkan ITDC mempersiapkan Rencana Pemukiman 

Kembali (RPK). Mengingat pada tahap ini skala dan kompleksitas pembebasan lahan belum 

dapat ditentukan secara rinci, ITDC menyiapkan Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali 

(KKPK) sebagai acuan dalam menyusun RPK di kemudian hari. KKPK berisi pedoman pokok, 

proses, dan pengaturan organisasional yang akan diberlakukan dalam melakukan 

pembebasan lahan dan pemukiman kembali. RPK akan dilaksanakan setelah mendapatkan 

persetujuan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Presiden Direktur ITDC. 

Tujuan dan Prinsip 

Sesuai dengan Standar Lingkungan Hidup Dan Sosial 2 (Environmental and Social Standard 

2/ESS2) dari Bank, tujuan dan prinsip rencana pemukiman kembali adalah untuk:  

 menghindari sejauh mungkin atau paling tidak meminimumkan terjadinya 

pemukiman kembali;  

 memastikan agar pemulihan mata pencaharian masyarakat terdampak paling tidak 

sama dengan taraf hidup sebelum pemukiman kembali;  

 memperbaiki status sosioekonomi kelompok rentan dan miskin secara keseluruhan  

serta menyediakan sumberdaya yang cukup agar mereka dapat ikut serta menikmati 

manfaat Proyek, dan  

 merencanakan serta melaksanakan kegiatan pemukiman kembali sebagai program 

pembangunan berkelanjutan. 

Kerangka Peraturan Perundangan  

Di Indonesia, pengadaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam UU 

No 2 Tahun 2012 serta peraturan pelaksanaannya. Yang dimaksudkan dengan pembangunan 

untuk kepentingan umum adalah proyek pembangunan yang merupakan inisiatif dan 
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dilaksanakan oleh lembaga pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti ITDC, 

yang menerima penugasan dari Pemerintah. Peraturan perundangan menetapkan Panitia 

Pengadaan Tanah (P2T) sebagai pelaksana pembebasan lahan. Panitia ini ditunjuk oleh 

pemerintah daerah (tingkat provinsi ataupun kabupaten) di mana proyek dilaksanakan. P2T 

bertindak sebagai wakil Negara dalam melaksanakan proses pembebasan lahan, dan 

bernegosiasi dengan para pemilik lahan tentang ganti rugi menurut prosedur yang telah 

diatur dalam peraturan perundangan. 

Pendekatan Penyelesaian Masalah Lahan  

Pendekatan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan lahan dijabarkan sebagai berikut:  

1. Lahan enclave:  karena lahan enclave bukan milik ITDC, maka harus terlebih dahulu dibeli 

sesuai dengan proses yang telah diatur dalam UU No 2 Tahun 2012 beserta peraturan 

pelaksanaannya. Selain itu, ITDC juga diwajibkan mengikuti prinsip dan persyaratan ESS2;  

2. Lahan ITDC yang digugat: menunggu putusan final dan mengikat dari pengadilan atau 

bernegosiasi dengan penggugat untuk penyelesaian di luar pengadilan sesuai dengan 

prinsip dan persyaratan ESS2; 

3. Lahan ITDC yang diklaim: melakukan negosiasi penyelesaian yang bisa diterima oleh para 

penggugat, sesuai dengan prinsip-prisip dan persyaratan ESS2; dan 

4. Lahan ITDC yang dihuni atau digunakan: melakukan negosiasi penyelesaian yang bisa 

diterima oleh para penggugat, sesuai dengan prinsip-prisip dan persyaratan ESS2. 
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Proses Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Umum 

Ada empat tahap pengadaan lahan untuk kepentingan umum, yang terdiri dari perencanaan, 

persiapan, penyelenggaraan dan pemindahtanganan (Pasal 13 UU No 2 Tahun 2012). 

Langkah-langkah dalam tahap persiapan disampaikan dalam diagram alir berikut ini:  
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Adapun langkah-langkah tahap penyelenggaraan disampaikan dalam diagram alir berikut ini: 
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Hak Masyarakat Terdampak Proyek (MTP) 

Matriks Hak dari Masyarakat Terdampak Proyek dapat dilihat dalam tabel berikut ini:  
 

Masyarakat Terdampak Proyek Hak 

Pemilik lahan/aset yang kehilangan 

lahan dan/atau aset lainnya (termasuk 

rumah, bangunan, tanaman, dll.) serta 

kehilangan sumber pendapatan. 

Ganti rugi kehilangan lahan dan aset lain di atas 

lahan yang dibebaskan, berdasarkan valuasi nilai 

yang dilaksanakan oleh penilai berlisensi. 

Pemilik lahan/aset yang kehilangan 

sumber pendapatan untuk sementara 

maupun seterusnya. 

Ganti rugi kehilangan sumber pendapatan dan 

mata pencaharian berdasarkan valuasi nilai aset 

nonfisik yang dilaksanakan oleh penilai 

berlisensi, serta fasilitasi untuk pemulihan mata 

pencaharian. 

Orang yang memiliki dan/atau 

mendiami hunian serta bangunan 

lainnya di atas tanah milik negara atau 

pemerintah, tanpa hak  atau klaim yang 

diakui hukum atas tanah yang diduduki. 

Ganti rugi atas kehilangan hunian, bangunan 

lainnya dan sumber pendapatan atau mata 

pencaharian, serta bantuan pemukiman kembali 

berdasarkan valuasi yang dilaksanakan oleh 

penilai berlisensi. 

Penyewa hunian dan/atau bangunan 

lain yang dibangun di atas tanah negara 

atau pemerintah tanpa hak atau klaim 

yang diakui hukum atas tanah yang 

diduduki. 

Diberikan waktu yang cukup (setidaknya dua 

bulan sebelum tenggat waktu untuk pindah) 

bagi para penyewa untuk mencari tempat baru 

dan bantuan lain yang disepakati antara 

penyewa dan instansi/badan terkait. Bantuan 

dapat berupa tunjangan pindahan, tunjangan 

masa peralihan, dan bantuan pemulihan mata 

pencaharian. 

Petani bagi hasil. Bantuan untuk pemulihan mata pencaharian. 

Penghuni liar. 

Ganti rugi atas rumah dan/atau bangunan serta 

bantuan pemulihan mata pencaharian dan 

fasilitasi untuk mengakses perumahan rakyat. 

Tunjangan masa peralihan dan tunjangan 

pindahan. Perbaikan tempat tinggal. 

Orang yang membesar-besarkan 

ataupun meluaskan klaim tanah 

pribadinya dengan mengaku-ngaku 

tanah pemerintah atau tanah negara di 

sekitarnya sebagai bagian dari milik 

pribadinya. 

Ganti rugi atas rumah dan/atau bangunan serta 

bantuan pemulihan mata pencaharian dan 

fasilitasi untuk mengakses perumahan rakyat. 

Tunjangan masa peralihan dan tunjangan 

pindahan. Perbaikan tempat tinggal. 

Orang yang menduduki wilayah Proyek 

setelah tenggat waktu pemberian ganti 

rugi ditetapkan dan diumumkan. 

Tidak berhak atas ganti rugi apapun. 
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Metode Valuasi 

ITDC melaksanakan seleksi penilai independen berlisensi melalui proses pengadaan sesuai 

peraturan perundangan. Ketua Tim Pelaksana Pembebasan Tanah (dari BPN) akan menunjuk 

para penilai yang terpilih untuk menghitung nilai aset fisik dan nonfisik berdasarkan Standar 

Penilai Indonesia (SPI) 306 sebagai dasar negosiasi. Metode valuasi fisik dan nonfisik yang 

dilaksanakan oleh penilai independen berlisensi disampaikan dalam tabel berikut ini.  

 

Obyek Dasar Valuasi 

Tanah Harga pasar dan/atau senilai kehilangan pendapatan. 

Rumah atau bangunan 

lainnya 

Biaya pembangunan rumah atau bangunan lainnya dengan 

pertimbangan selisih ganti rugi bangunan baru dan nilai 

bangunan lama. 

Tanaman 

Harga pasar: 

o Harga satu siklus panen; 

o Harga pasar berdasarkan standar harga instansi terkait;  

 

Atau  

 

Harga berdasarkan biaya: 

o Biaya menumbuhkan tanaman hingga masa melepaskannya 

(sebelum panen). 

Biaya transaksi Biaya pemindahan, pajak, dan notaris. 

Ganti rugi masa tunggu Setoran bank / bunga pinjaman. 

Kelebihan petak lahan 

yang tidak diperlukan 

Proyek 

Harga pasar. 

Kerusakan lainnya Harga perbaikan atau pemulihan. 

Total ganti rugi 

Tidak dapat kurang dari harga pasar non-spekulasi dan 

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 

 

Mencerminkan nilai riil properti bagi pemiliknya (MTP) 

Biaya premium 

Biaya premium untuk pemilik yang enggan menjual dan 

menganggap propertinya tak ternilai (20-40% dari estimasi 

total harga fisik) 

 

 
Konsultasi Publik dan Pengungkapan Informasi 

Konsultasi publik dan pengungkapan informasi terkait pembebasan lahan untuk Proyek 

dimulai dari sejak tahap perencanaan dan berlanjut terus hingga persiapan dan 

penyelenggaraan, termasuk tahap pemukiman kembali. UU No. 2 Tahun 2012 beserta 

peraturan pelaksanaannya mensyaratkan agar konsultasi publik dilaksanakan sebagai 

berikut: 
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a. Pada tahap perencanaan: MTP harus dimintai pandangan terkait lokasi Proyek, tujuan 

pembangunan, prosedur dan jangka waktu pembebasan lahan, peran para penilai 

berlisensi, bentuk ganti rugi, aset dan obyek (fisik dan nonfisik termasuk nilai premium) 

yang memenuhi persyaratan ganti rugi, ganti rugi untuk fasilitas umum, serta hak dan 

kewajiban MTP; 

b. Badan Pertanahan Nasional (BPN) wajib berkonsultasi dengan pemilik aset pada tahap 

inventarisasi dan identifikasi aset terdampak. Hasil inventarisasi diumumkan di kantor 

desa dan kecamatan selama minimum 14 hari untuk mendapatkan konfirmasi dan 

menampung keluhan; 

c. Informasi terkait hasil valuasi aset oleh penilai berlisensi wajib disampaikan kepada MTP 

dan dipergunakan sebagai dasar negosiasi; dan 

d. RPK versi draf dan final wajib diumumkan di kantor desa terdekat dengan lokasi Proyek, 

di situs web instansi lokal, dan/atau di situs web Proyek. 

 

Konsultasi publik dan pengungkapan informasi tambahan akan dilaksanakan sesuai dengan 

keperluan. 

 

Mekanisme Tanggapan atas Keluhan (MTK) 

Prosedur, persyaratan dan jangka waktu untuk menanggapi keluhan selama pembebasan 

lahan harus sesuai dengan UU No 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, 

ITDC perlu menggunakan sistem penanganan keluhan yang telah ada, ataupun membuat dan 

melaksanakan sistem baru untuk menerima dan menanggapi keluhan. Pada prinsipnya, 

sanggahan pada aspek apapun dari Proyek dan pembebasan lahan wajib dibahas melalui 

konsultasi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian dan diselesaikan sedapat mungkin 

di lokasi Proyek. Instansi terkait seperti Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan 

Pujut, serta Desa Kuta, Mertak dan Sengkon wajib terlibat dalam pembahasan keluhan, 

bilamana dibutuhkan. Tidak ada pungutan biaya yang dibebankan kepada pengeluh. 

Penerimaan keluhan dan mekanisme tindaklanjutnya dilakukan dengan memperhatikan 

kepekaan terhadap budaya dan gender dari pihak-pihak yang terlibat. 

 

Pemantauan (monitoring) dan Evaluasi 

Pelaksanaan RPK oleh ITDC akan dipantau dan ditinjau oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh 

ITDC. Status dan segala isu yang masih menantikan penyelesaian ataupun tindak lanjut 

pembahasan masalah akan disertakan di dalam laporan triwulanan ITDC. Bank akan 

memusatkan pemantauan dan peninjauan pada indikator-indikator utama dalam RPK yang 

telah disetujui, antara lain mencakup: (a) proses konsultasi publik; (b) MTP yang memenuhi 

persyaratan; (c) harga ganti rugi yang disepakati; (d) pembayaran ganti rugi dan 

penyampaian bantuan; (e) penyelenggaraan rencana pemulihan mata pencaharian; (f) proses 

hukum untuk pembebasan lahan; dan (g) efektivitas mekanisme penanganan keluhan, 

seperti jumlah dan jenis keluhan berikut tindak-lanjutnya. ITDC wajib menyerahkan laporan 

pemantauan pemukiman kembali kepada Bank setiap enam bulan sekali selama 

penyelenggaraan Proyek berjalan. Informasi yang disediakan dalam laporannya akan 

digunakan sebagai acuan untuk pengawasan oleh Bank. 
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Bab 1  

PENGANTAR 
 

Tujuan dari Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (KKPK) ini adalah untuk memberikan 

pedoman, prinsip, proses, dan pengaturan organisasional dalam pembebasan lahan dan 

pemukiman kembali secara bukan sukarela selama penyelenggaraan Mandalika Urban and 

Tourism Infrastructure Project (Proyek). KKPK adalah kerangka untuk memandu penyusunan 

dokumen Rencana Pemukiman Kembali (RPK) supaya dapat mematuhi persyaratan Standar 

Lingkungan Hidup dan Sosial AIIB (ESS2) serta UU No 2 Tahun 2012 berikut peraturan 

pelaksanaannya. Istilah Resettlement Plan (RP) digunakan dalam Standar Lingkungan Hidup dan 

Sosial AIIB, sedangkan UU No 2 Tahun 2012 berikut peraturan pelaksanaannya menggunakan 

istilah “Rencana Pengadaan Tanah” (RPT) atau “Land Acquisition Plan” (LAP). Ada perbedaan 

antara peraturan perundangan Indonesia dan persyaratan AIIB terkait RPK. Perbedaan ini 

diidentifikasi dan dibahas pada bab lain dalam dokumen ini. Dokumen KKPK ini terdiri dari bab-

bab berikut: 

 Bab 1   Pengantar 

 Bab 2  Potensi Pembebasan Lahan dan Dampak Pemukiman Kembali 

 Bab 3  Tujuan Kebijakan dan Prinsip Utama 

 Bab 4  Kerangka Peraturan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali 

 Bab 5  Penyaringan Dampak Pembebasan Lahan dan Persiapan Pemukiman  

   Kembali 

 Bab 6  Kebijakan Hak dan Upaya Rehabilitasi 

 Bab 7  Susunan Pelaksanaan 

 Bab 8  Konsultasi Publik dan Penyingkapan Informasi 

 Bab 9  Mekanisme Tanggapan atas Keluhan  

 Bab 10  Monitoring dan Evaluasi 

1.1. Proyek  

Untuk melanjutkan pengembangan pariwisata di wilayah Mandalika, Lombok Tengah  (Error! 

Reference source not found.), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (persero) atau Indonesia 

Tourism Development Corporation (ITDC) berencana menyediakan infrastruktur penting seperti 

jaringan jalan, lansekap pertamanan, drainase, jaringan pasokan air, jaringan air limbah, 

pengolahan air limbah, fasilitas pengelolaan limbah padat, teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK), jaringan distribusi tenaga listrik, pengelolaan taman, dan fasilitas umum. Lahan yang diliput 

oleh layanan sarana-prasarana tersebut akan disewakan kepada investor swasta untuk dibangun 

menjadi pusat pertokoan, akomodasi dan fasilitas pariwisata lain yang dapat diterima menurut 

standar internasional. Selain itu, Proyek juga mencakup perbaikan infrastruktur dan layanan 

pekerjaan umum bagi masyarakat sekitar, sehingga dapat bermanfaat baik bagi wisatawan 

maupun penduduk wilayah Mandalika. 
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Gambar 1-1 Lokasi Proyek 

1.2. Komponen Proyek 

Infrastruktur yang akan dibangun di kawasan Mandalika diprakirakan membutuhkan investasi 

sekitar USD 458 juta. Dari jumlah tersebut, USD 341 juta akan didanai oleh pinjaman dari Bank 

Investasi Infrastruktur Asia (AIIB atau Bank). Pinjaman tersebut akan dijamin oleh Pemerintah 

Republik Indonesia. Proyek pembangunan infrastruktur ini akan dilaksanakan selama 8 tahun 

yang dibagi ke dalam dua tahap: Fase I (2019-23) dan Fase II (2024-26). Proyek yang dibahas 

dalam dokumen ini akan dilaksanakan dalam Fase I. Proyek terdiri dari dua komponen 

sebagaimana dijelaskan di bawah ini. 

1.2.1 Komponen 1: Penyediaan Infrastruktur Penting  

Subkomponen 1.1 Pembangunan Infrastruktur Penting  

Subkomponen ini mencakup pembangunan jaringan jalan, pertamanan, drainase, jaringan 

pasokan air bersih, jaringan air limbah dan air penyiram, instalasi pengolahan air limbah, fasilitas 

pengelolaan limbah padat, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), jaringan distribusi listrik, dan 

fasilitas umum. Jalan raya utama dan jaringan jalan setempat akan dibangun untuk menyediakan 

akses bagi hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Lahan parkir dibangun di area yang telah 

disediakan. Semua jaringan pipa untuk air bersih, air limbah, air penyiram, dan bahan bakar gas 

serta kabel listrik dan telekomunikasi akan diwadahi dalam koridor utilitas di samping badan 

jalan. Limpasan air hujan diarahkan melalui drainase terbuka menuju jalur cekungan (swale) di 

sepanjang jalur hijau di kiri kanan jalan, kemudian diresap ke dalam tanah dengan bantuan tangki 

modular bawah tanah yang berisi bahan isian berpori.  

Sistem pengendali banjir terintegrasi di wilayah Mandalika terdiri dari fasilitas bioretensi 

(cekungan di sepanjang jalur hijau dan tangki modular bawah tanah), normalisasi sungai 

(pengerukan dan pelebaran sungai), dan peninggian elevasi rendah di dekat pantai dengan 

melakukan pengurugan. Semua upaya tersebut dibangun untuk secara terpadu mengatasi curah 

hujan ekstrem, debit air sungai yang tinggi, banjir bandang, dan pasang air laut. Sebagai bagian 
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dari manajemen risiko bencana, Shelter Evakuasi Sementara (TES atau Temporary Evacuation 

Shelter) dan Area Evakuasi Sementara (TEA atau Temporary Evacuation Area) yang disediakan 

oleh Proyek akan berlaku sebagai fasilitas umum, sedangkan pemilik hotel dan fasilitas pariwisata 

lain diwajibkan menyediakan “zona evakuasi” di atas atap bangunan tinggi.  Selain digunakan oleh 

wisatawan dan pengunjung, fasilitas shelter dan evakuasi darurat juga dimaksudkan untuk 

penduduk setempat yang bertetangga langsung dengan wilayah Proyek.  

Air bersih untuk wilayah Mandalika akan disediakan dari dua sumber utama, yaitu SWRO (sea 

water reverse osmosis) dan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Tangki penampungan air 

bersih dan jaringan pipa distribusi dibangun untuk menyalurkan air bersih ke hotel, restoran, dan 

fasilitas pariwisata lainnya. Untuk mengelola air limbah akan dibangun jaringan pipa, stasiun 

pemompaan, dan dua instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Sistem pengelolaan limbah padat 

akan mencakup pengumpulan sampah dan transportasi untuk dilakukan pemilahan serta daur 

ulang.  Sisa sampah yang tidak dapat didaur-ulang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir yang 

dinangun dan dioperasikan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di desa Pengengat.  

Proyek ini akan membangun jaringan distribusi listrik dan stasiun trafo 20 kV. PLN dan ITDC telah 

menandatangani nota kesepahaman dimana PLN akan menghubungkan kawasan Mandalika 

dengan sistem pasokan listrik setempat dengan kapasitas yang cukup untuk melayani permintaan 

listrik di Mandalika serta tersedia sesuai kebutuhan pada waktunya. 

Menurut LDGL (Landscape Design Guidelines atau Pedoman Desain Lansekap), tanaman yang 

diperlukan untuk pertamanan akan disediakan dari tempat pembibitan di Mandalika. Air hasil 

pemrosesan limbah cair akan digunakan untuk menyiram tanaman di area Proyek, sedangkan 

lumpur endapannya akan dikomposkan untuk digunakan sebagai pupuk di tempat pembibitan 

tanaman. Di pusat keramaian di Zona Barat dan Timur Mandalika akan dibangun untuk pusat 

informasi, restoran, pertokoan, serta fasilitas pariwisata lainnya. Akan disediakan juga lokasi 

khusus bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).  

Investasi tambahan dalam periode ini mencakup konstruksi aset infrastruktur hijau dalam bentuk 

pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik berkapasitas 35 MW serta dua pabrik air bersih 

berbahan dasar air laut menggunakan teknologi osmosis-balik berkapasitas 10,000 m3 per hari 

yang akan mengurangi pemanfaatan sumberdaya air tawar alami yang terbatas. 

Pada tahap ini telah dapat diidentifikasi bahwa Proyek ini akan memerlukan pembebasan lahan 

dan pemukiman kembali bagi masyarakat terkenda dampak. 

Subkomponen 1.2 – Perbaikan infrastruktur untuk masyarakat sekitar Proyek  

Subkomponen Proyek ini diarahkan untuk perbaikan infrastruktur masyarakat sekitar Proyek, 

seperti jalur pasokan air bersih, fasilitas MCK, drainase, pengelolaan limbah padat, transportasi, 

pengurangan risiko bencana, perlindungan sumberdaya alami, dan fasilitas umum. Upaya ini 

memastikan bahwa masyarakat lokal turut merasakan manfaat Proyek secara adil, sekaligus 

membantu memitigasi eksternalitas negatif yang mungkin terjadi akibat peningkatan arus 

wisatawan disertai peningkatan kegiatan usaha terkait. Tujuan subkomponen 1.2 ini antara lain (i) 

memastikan Proyek yang diusulkan mendapatkan dukungan penuh dan berkelanjutan dari 

masyarakat sekitar selama masa persiapan, penyelenggaraan, dan operasi; (ii) meminimalkan 

dampak lingkungan hidup dan sosial dari kegiatan Proyek; serta (iii) menghubungkan kegiatan 

ekonomi masyarakat dengan peningkatan infrastruktur pariwisata.  
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Ruang lingkup wilayah subkomponen 1.2 mencakup empat desa yaitu Kuta, Sukadana, Mertak 

dan Sengkol (Gambar 1-2). Nilai kontrak kumulatif maksimum untuk masing-masing desa akan 

ditentukan menurut analisis multi-kriteria berdasarkan jumlah populasi, status sosio-ekonomi, 

kebutuhan infrasruktur, dan kedekatan dengan KEK Mandalika berikut tingkat dampak yang 

mungkin ditimbulkan oleh kegiatan dalam KEK. 

 

 

Gambar 1-2 Batas wilayah Desa di KEK Mandalika 

 
Pengeluaran yang memenuhi persyaratan bisa mencakup berbagai ukuran kontrak, namun tidak 

melebihi nilai kontrak kumulatif maksimum per desa. Konsultasi publik telah dilaksanakan selama 

penilaian Proyek, dan mengidentifikasi beberapa jenis infrastruktur yang memenuhi persyaratan 

untuk diikutsertakan dalam program perbaikan, sebagai berikut: 

 

(i) Pasokan air bersih: konstruksi ataupun perluasan jaringan pasokan air; perbaikan atau 

penggantian fasilitas penampungan air; 

(ii) Sanitasi: konstruksi atau perbaikan MCK; konstruksi atau perbaikan tangki septik 

masyarakat; serta pembelian dan pengoperasian truk pompa tinja; 

(iii) Drainase: perbaikan atau konstruksi drainase, termasuk gorong-gorong, kanal bawah 

tanah, kanal drainase pinggir jalan, cekungan resapan air hujan (swale), dan embung; 

(iv) Fasilitas pengelolaan limbah padat: fasilitas pengelolaan berskala kecil, alat pengumpulan 

sampah rumah tangga; truk pengumpul sampah dan peralatan pengumpul lainnya; 

peralatan biogas dan kompos; tempat pembuangan sampah sementara; 

(v) Transportasi: pemeliharaan jalan raya; perbaikan dan rekonstruksi jalan; pelebaran jalan; 

perbaikan jalur pedestrian dan jalur sepeda; pemeliharaan jembatan; serta infrastruktur lain 

terkait jalan raya, misalnya lampu penerangan jalan; 

(vi) Pengurangan risiko bencana: Konstruksi bangunan evakuasi vertikal atau retrofit pada 

gedung; pemecah gelombang di pantai, hutan pesisir; instalasi sirene dan integrasi dengan 

sistem peringatan dini; retrofit pada gedung umum yang telah ada agar tahan gempa;  

(vii) Perlindungan aset alami: rehabilitasi habitat bakau dan terumbu karang; fasilitas irigasi 

hemat air; 
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(viii) Fasilitas umum: lansekap pertamanan; pusat pelatihan pariwisata; pusat kebudayaan; 

fasilitas jasa kesehatan; serta perbaikan dermaga yang telah ada maupun fasilitas pesisir 

lainnya.  

Mengingat subkomponen 1.2 terutama mencakup perbaikan fasilitas bersama berskala kecil di 

area pedesaan, berdasarkan konsultasi dengan populasi setempat, diprakirakan tidak akan 

diperlukan pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara tidak sukarela.  

1.2.2 Komponen 2: Pengelolaan Proyek dan Pengembangan Kapasitas  

Komponen 2 dari Proyek berikut subkomponen-subkomponennya berhubungan dengan 

Pengelolaan Proyek, pengelolaan konstruksi, pengembangan kapasitas dan menghubungkan 

ekonomi masyarakat dengan pembangunan infrastruktur, sehingga tidak memerlukan lahan baru. 

Dengan demikian, Komponen 2 dari Proyek diprakirakan tidak akan melibatkan pembebasan 

tanah maupun pemukiman kembali secara tidak suka rela.  

1.3. Masalah Lahan 

1.3.1 Latar Belakang 

Sebagian besar lahan Mandalika yang dikendalikan oleh ITDC diperoleh melalui pemindah-

tanganan tanah negara dari Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2009 sebagai suntikan 

modal. Selain itu ada sebagian kecil lahan yang diperoleh kemudian melalui pembelian dari 

pemilik pribadi. Hak ITDC atas lahan dibuktikan dengan sertifikat HPL yang diperoleh dari Kantor 

Pertanahan Lombok Tengah. Dari 125 sertifikat HPL, 96 diterbitkan pada tahun 2010, 23 

diterbitkan pada tahun 2016, dan 5 diterbitkan pada tahun 2017 berdasarkan peraturan 

perundangan yang berlaku.  

Sebelum dipindahtangankan menjadi lahan milik negara, sebagian besar lahan ITDC tersebut 

berada dalam kendali PT Pengembangan Pariwisata Lombok atau Lombok Tourism Development 

Corporation (LTDC) yang tidak ada hubungan kepemilikan dengan ITDC.  Pada awalnya komposisi 

kepemilikan saham LTDC terdiri dari Pemerintah Provinsi NTB (35%) dan PT Rajawali (65%). 

Setelah izin lokasi diterbitkan oleh pemerintah provinsi, lahan dengan luas total 1.088 ha di 

wilayah Mandalika dibeli dari pemilik lahan setempat atau ditebus dengan ganti rugi kepada 

penghuninya pada tahun 1990an untuk pengembangan pariwisata di  pantai Mandalika dan 

sekitarnya. Tinjauan dokumen terkait mengindikasikan bahwa LTDC mendapatkan lahan sesuai 

dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, meskipun ada ketidaksempurnaan dalam 

pelaksanaannya. Dokumen menunjukkan terjadinya negosiasi, usaha mediasi sengketa lahan 

dengan keluarga-keluarga setempat, serta persetujuan tercatat antara LTDC dengan pemilik lahan 

mengenai harga lahan dan pelepasan hak oleh masyarakat sebagaimana terbukti dalam APHAT.  

Sebagian besar tanah milik LTDC ini dipindahtangankan kepada negara sebagai akibat krisis 

moneter yang terjadi di Indonesia pada akhir dekade 1990an. Pada tahun 1996, LTDC 

memperoleh kredit sindikasi dari beberapa bank di Indonesia untuk mendanai Proyek, termasuk 

untuk pembelian lahan. Pada tahun 1998, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, banyak 

perusahaan gagal membayar kembali utangnya pada bank. Menanggapi hal ini, Pemerintah 

Republik Indonesia mendirikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk 
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restrukturisasi perbankan. LTDC dianggap sebagai salah satu perusahaan yang gagal membayar 

utangnya kepada bank, sehingga seluruh saham kepemilikan LTDC berikut aset-asetnya 

dipindahtangankan kepada BPPN.  

Setelah mendapatkan suntikan modal dari negara berupa lahan yang sebelumnya dimiliki LTDC, 

ITDC memasukkan permohonan kepada BPN pada tahun 2009 untuk menerbitkan sertifikat HPL. 

Menanggapi hal itu, BPN menerbitkan SK BPN No 22 dan 23 pada 31 Agustus 2009 yang 

mengeluarkan 97 sertifikat HPL atas lahan seluas 1.034 ha.  

Dalam proses ini, beberapa lahan masih disengketakan, misalnya 13,1 ha di dalam HPL 1 Kuta; 2,2 

ha di dalam HPL 1 Sengkol; dan klaim dari salah satu desa dengan luasan total 135,2 ha. Untuk 

mempercepat penyelesaian klaim tanah di Mandalika, pada 24 Oktober 2016, Pemerintah 

Provinsi NTB membentuk tim percepatan untuk mempercepat proses perolehan sertifikat HPL 

bagi ITDC. Berdasarkan penilaian yang dilaksanakan, dari 109 ha tanah negara yang diklaim oleh 

penduduk setempat, 93,8 ha di antaranya belum terdaftar ataupun tersertifikasi. Satu-satunya 

bukti yang dimiliki penduduk adalah surat pernyataan kepala desa yang mengonfirmasi bahwa 

pribadi yang bersangkutan bercocok tanam di atas lahan yang bersangkutan, namun bukan 

pemiliknya. Meskipun peraturan perundangan yang berlaku tidak mengenal surat pernyataan 

seperti itu sebagai bukti kepemilikan tanah, untuk mempercepat proses supaya ITDC bisa 

mengajukan permohonan HPL dan memulai pembangunan, Pemerintah NTB memerintahkan 

ITDC untuk memberikan uang kerokhiman. Setelah pembagian uang kerokhiman dilakukan, BPN 

menerbitkan 28 sertifikat HPL baru atas 93,8 ha lahan kepada ITDC pada tahun 2017.   

1.3.2 Status Terkini Lahan ITDC 

Total luasan lahan yang dikuasai ITDC adalah sekitar 1.164 Ha dan terbagi menjadi 125 sertifikat 

HPL (Hak Pengelolaan Lahan). Dari total luasan tersebut, sekitar 27,2 ha atau 2,33% masih 

berpotensi sengketa atau sedang dalam negosiasi, 57,7 ha atau 4,95% sedang dalam proses 

gugatan di beberapa pengadilan, dan 1.079 ha atau 92,70%  dinyatakan “clean and clear”, bebas 

dari sengketa apapun. ITDC akan melanjutkan negosiasi untuk mencapai kesepakatan atas lahan 

yang diklaim serta menyelesaikan proses gugatan sesuai dengan prosedur hukum. Dalam kedua 

front tersebut, ITDC yakin bahwa hasil dari sebagian besar perkara gugatan dan negosiasi akan 

berada di pihak Perusahaan.   

Selain lahan yang digugat dan diklaim tersebut, di dalam kawasan Mandalika secara keseluruhan 

terdapat lahan enklaf yang secara sah dimiliki oleh pihak-pihak lain.  Di dalam Rencana Induk 

pembangunan Mandalika terdapat 35 petak lahan enklaf dengan luas total sekitar 42,6 ha.  Dari 

jumlah itu sejauh ini telah terjadi pembelian 9 petak lahan enklaf dengan luas total 3,6 Ha.  

Dengan demikian, sisa lahan enklaf yang  belum terbeli adalah sekitar 39 ha.  

Khusus untuk kepentingan pembangunan infrastruktur yang diusulkan dalam Proyek ini, akan 

diperlukan lahan seluas 119,8 ha. Dari total luasan tersebut  106 ha (88,5%) telah dimiliki oleh 

ITDC dengan status clean and clear; 10,4 ha (8,9%) sedang dalam proses gugatan dan 2,4 ha 

(2,0%) masih diklaim oleh individu; dan sekitar 1 ha (0,8%) berupa lahan enklaf yang perlu 

dibebaskan.  
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1.4. Kebutuhan Kerangka Rencana Pemukiman Kembali (KRPK) 

Untuk melaksanakan Proyek pembangunan infrastruktur Mandalika, ITDC perlu membeli petak-

petak lahan enklaf dan lahan yang sudah dimiliki ITDC namun masih diklaim, diduduki atau 

ditanami orang. Untuk tanah enklaf, pendekatan ITDC adalah melakukan negosiasi untuk 

mencapai kesepakatan jual-beli secara sukarela. Sejauh ini, proses jual-beli lahan enklaf terkesan 

lamban. Apabila tidak semua lahan yang diperlukan Proyek dapat dibeli sebelum pelaksanaan 

Proyek dimulai, proses pembebasan lahan perlu diselesaikan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No 2 tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya. 

ITDC menyusun Kerangka Rencana Pemukiman Kembali atau KRPK (dokumen ini), sebagai 

pedoman dalam mengantisipasi dampak yang akan timbul dari pelaksanaan pembebasan lahan 

sesuai peraturan perundang-undangan tersebut.  Sebagai suatu kerangka, KRPK berisi prinsip 

dasar yang masih perlu dijabarkan dalam suatu Rencana Pemukiman Kembali (RPK) yang bersifat 

spesifik, rinci dan operasional. Tujuan dari KRPK dan RPK adalah memitigasi kesulitan sosial 

ekonomi dari Masyarakat Terdampak Proyek (MTP) ketika pembebasan lahan dan  pemukiman 

kembali dilaksanakan. KRPK menyediakan kerangka ganti rugi dan pemulihan atas dampak yang 

tidak terhindarkan dari pembebasan lahan dan pemukiman kembali.  
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Bab 2  

POTENSI PEMBEBASAN LAHAN DAN DAMPAK PEMUKIMAN 

KEMBALI  
 

2.1 Kebutuhan Lahan Untuk Keperluan Proyek 

Berdasarkan rancangan terkini, Proyek pembangunan infrastruktur Mandalika diprakirakan 

memerlukan lahan seluas 119,9 ha. Dari total luasan tersebut sejumlah 106,1 ha (88,5%) adalah 

tanah yang telah dimiliki ITDC dengan status clean and clear; 10,4 ha (8,9%) adalah lahan yang 

berada dalam proses gugatan di pengadilan; 2,4 ha (2,0%) diklaim oleh individu terkait 

pembayaran di masa lalu; dan 1 ha (0.8%) adalah lahan enklaf yang dimiliki oleh masyarakat 

setempat. Daftar subproyek dan prakiraan kebutuhan lahan ditunjukkan pada Error! Reference 

source not found..  Secara keseluruhan, terdapat 9 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur 

namun hanya paket I sampai V saja yang memerlukan lahan dan didanai oleh AIIB. 

Tabel 2-1 Kebutuhan Lahan Untuk Keperluan Pelaksanaan Proyek*) 

Komponen Proyek 

Total 
Kebutuhan 

Lahan 
(m2) 

Lahan Clean 
and Clear 

(m2) 

Lahan 
dalam 

Gugatan 
(m2) 

Lahan 
Yang 

Diklaim 
(m2) 

Lahan 
Enklaf 

(m2) 

Paket I (Zona Barat dan Tengah 

Jalan raya, drainase, 
koridor pekerjaan umum, 
penerangan jalan, 
drainase silang, lansekap, 
serta pipa air bersih, air 
limbah, dan air irigasi. 

ROW 282.477 251.353 Nil 24.487 7.670 

Paket II (Zona Timur) 

Jalan raya, drainase, 
koridor pekerjaan umum, 
penerangan jalan, 
drainase silang, lansekap, 
serta pipa air bersih, air 
limbah dan air irigasi. 

ROW 780.089 673.914 103.681 Nil 2.146 

Paket III (Zona Barat) 

Instalasi Pengolahan Air 
Limbah  

  10.070 10.070 Nil Nil Nil 

Paket IV (Zona Barat) 

MPC Barat – Jaringan 
transmisi listrik dan 
fasilitas pendukung  

  
  

76.593 76.593 Nil Nil Nil 

Paket V (Zona Timur) 

Fasilitas pengelolaan 
limbah padat 

  49.443 49.443 Nil Nil Nil 

Total (m2) 
 

1.198.672 1.061.373 103.681 24.487 9.816 

Total (ha) 
 

119,9 106,1 10,4 2,4 1 
*) belum termasuk lahan yang diperlukan untuk fasilitas umum dan normalisasi sungai 
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2.2  Masyarakat Terdampak Proyek (MTP) 

Berdasarkan 4 jenis status lahan dalam Tabel 2-1, terdapat 4 kategori Masyarakat Terdampak 

Proyek (MTP), yaitu: 

 

1. Pemilik atau penghuni yang sah dari lahan enklaf; 

2. Penggugat lahan ITDC di pengadilan; 

3. Orang yang mengklaim kepemilikan atas lahan ITDC, umumnya karena merasa belum 

menerima pembayaran atau baru dibayar sebagian; 

4. Orang yang tinggal di atas lahan ITDC atau memanfaatkan lahan ITDC untuk tujuan tertentu 

tetapi tidak memiliki bukti hak atas lahan.   

 

2.2.1 Pemilik atau Penghuni yang Sah Lahan Enklaf 

Lahan Enklaf adalah petak-petak lahan di dalam kawasan Mandalika yang secara sah dimiliki oleh 

individu dengan bukti kepemilikan yang sah. Untuk keperluan pelaksanaan Proyek, telah 

diidentifikasi 6 petak lahan enklaf dengan total luasan sekitar 4,3 ha yang terkena rencana 

pembangunan jalan (Paket 1 dan 2 dalam Tabel 2-1). Namun dari total luasan tersebut hanya 1 ha 

saja yang berpotongan langsung dengan rencana Proyek dan di atasnya terdapat 15 bangunan 

rumah serta kebun kelapa.  Lima dari lahan enklaf terletak di desa Kuta dan satu terletak di desa 

Mertak. Daftar Kepala Keluarga terdampak dipaparkan di Tabel 2-2. 

Tabel 2-2 Lahan Enklaf yang Terkena Dampak Rencana Proyek 

No Lahan 

Enklaf 

Lahan Enklaf yang 

Berpotongan Dengan 

Rencana Pembangunan Jalan 

Perpotongan Lahan Enklaf 

Dengan Rencana Pembangunan 

Jalan Lokasi 

Luas (m2) 
Jumlah 

Rumah 
Luas (m2) Jumlah Rumah 

#1 867 4 867 4 Desa Kuta 

#5 14.688 29 495 2 Desa Kuta 

#6 2.012 5 1.076 3 Desa Kuta 

#9 12.571 14 2.104 0 Desa Kuta 

#14 9.385 12 3.332 5 Desa Kuta 

#19 3.469 1 2.146 1 Desa Mertak 

Total (m2) 42.992 65 10.020 15  

Total (ha) 4,3 65 1,0 15  

 

2.2.2 Pengklaim Lahan ITDC  

Terdapat 8 petak lahan di dalam wilayah Mandalika yang secara sah sudah dikuasai oleh ITDC 

namun masih diklaim oleh individu yang tidak memiliki cukup bukti kepemilikan, sehingga 

klaimnya tidak dapat diajukan sebagai perkara di pengadilan. Sebagian besar klaim tersebut 

adalah karena merasa belum memperoleh pembayaran atas tanah mereka, baik secara sebagian 

maupun secara keseluruhan. Ada juga klaim karena tidak mengetahui bahwa lahannya sudah 

pernah terjual. Walaupun ITDC mempunyai bukti sebagai pemilik sah dari tanah tersebut, tetap 

ada potensi sengketa dengan para pengklaim ini. Telah ada kemajuan dalam menyelesaikan 
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beberapa klaim dalam tahun 2018. Awalnya, total luasan lahan dalam kategori ini yang terkait 

keperluan Proyek adalah 2,8 ha, namun sekarang sudah berkurang menjadi 2,4 ha. Klaim telah 

diajukan oleh 12 orang pribadi atas tanah yang tersebar di 13 locations: lima di Ujung, dan 

masing-masing dua di Kuta, Pelewong, Tebelo dan Serenting. Nama-nama pribadi yang 

mengklaim tanah ITDC dipaparkan pada Tabel 2-3.  

Tabel 2-3 Lahan ITDC yang Diklaim 

No Pengklaim HPL 

Lahan yang 
Diklaim 

Perpotongan 
dengan Proyek Lokasi 

(Dusun) 
Klaim 

Luas 
Jumlah 
Rumah 

Luas 
Jumlah 

Rumahh 

1 Anyip  6.140 8 3.614 4  
 
 

2 Jinalim HPL 88 6.040 0 4.224 0 Ujung 

Belum 
menerima 
bagian 
pembayaran 
yang 
dibayarkan 
kepada 
saudara. 

3 Lazuardi HPL 88 10.992 0 6.574 0 Ujung N/A 

4 Ridwan HPL 88 7.350 4 180 0 Ujung N/A 

5 Gesok HPL 76 42.470 0 8.310 0 Petewong 

Permintaan 
untuk bukti 
transaksi 
masa lalu. 

6 Sulame HPL 88 2.900 6 112 0 Ujung 
Belum 
pernah 
dibayar. 

7 
 

Samsir  HPL 118 15.520 2 664 0 Serenting 
Tanah tidak 
pernah 
dijual. 

8 Awan HPL 107 5.012 0 807 0 Kuta N/A 

Total (m2) 96.424 20 24.485 4   

Total (ha) 9,6 20 2,4 4   

 

2.2.3 Penggugat Lahan ITDC 

Lahan Gugatan adalah petak-petak lahan di kawasan Mandalika yang secara sah dimiliki oleh ITDC 

namun digugat di pengadilan oleh pihak lain yang juga memiliki bukti kepemilikan. Hal ini dapat 

terjadi karena tumpang tindih sebagian atau seutuhnya dari sertifikat kepemilikan atas petak 

lahan yang sama. Proses di pengadilan bertujuan mencari penyelesaian atas gugatan tersebut 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Total luasan lahan gugatan di seluruh kawasan 

Mandalika adalah 84,5 ha.  Namun gugatan yang terkait langsung dengan lahan yang diperlukan 

Proyek adalah seluas 46,2 ha. Dari total luasan tersebut hanya 10,4 ha yang berpotongan 

langsung dengan rencana Proyek, terdiri dari 2 perkara di pengadilan atas nama Ranggalawe 

10,37 ha di desa Sengkol, dan atas nama Saye 0.06 ha di desa Mertak. Tidak terdapat rumah di 

atas lahan lahan gugatan, hanya ada sawah dan lahan kosong saja. 
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Tabel 2-4 Penggugat Tanah Perkara ITDC berikut Klaim-Klaimnya 

No 
Nama 

Penggugat 
No Register Perkara HPL 

Luasan 
yang 

Diklaim 
(m2) 

Luasan yang 
berpotongan 

dengan Proyek 
(m2) 

1 Ranggalawe 
39/PDT.G/2016/PN.Pya. 
(Perdata) 

HPL 
49/Sengkol 

351.770 

103.681 
HPL 

80/Sengkol 
100.500 

2 
Saye alias 
Maye 

03/G/2018/PTUN/MTR 
(PTUN) 

HPL 
40/Mertak 

9.705 564 

Total (m2)      461.975 104.245 

Total (ha)      46,2 10,4 

 

2.2.4 Penghuni Lahan ITDC 

Lahan yang dikuasai secara sah oleh ITDC dan tidak berada dalam proses gugatan atau klaim dari 

pihak lain dikategorikan dengan status “clean and clear”. Total luasan lahan dalam kategori ini 

adalah 1.077  ha. Di atas lahan kategori clean and clear masih terdapat individu yang tinggal atau 

memanfaatkannya untuk keperluan pertanian atau lainnya. Sebagian dari mereka adalah 

penerima uang kerokhiman dari ITDC namun belum meninggalkan lahan yang mereka duduki atau 

manfaatkan sebelumnya. Mereka menandatangani pernyataan bahwa apabila ITDC memerlukan 

lahan tersebut, mereka akan secara sukarela pindah ke tempat lain. Selain itu ada juga individu yang 

menduduki atau bercocok tanam di atas lahan ITDC tanpa izin ataupun dasar lainnya. Tabel 2-5 

memberikan data sementara tentang jumlah rumah yang dibangun di atas lahan ITDC dengan 

status clean and clear. 

Tabel 2-5 Lahan yang dikuasai ITDC 

Paket 
Pekerjaan 

Deskripsi Lokasi Jumlah Rumah 

I 

Ruas jalan I-J 11 

Ruas jalan J-M 8 

Ruas jalan K-K1-L 4 

Ruas Jalan K-Q1 3 

II N/A 0 

III IPAL Zona Barat 1 

IV MPC Zona Barat 20 rumah + 3 rumah penginapan 

V Fasilitas Pengolahan Limbah Padat Zona Timur 2 

 Total 49 rumah + 3 rumah penginapan 

 

Secara lebih pasti dan rinci identifikasi orang-orang yang menghuni lahan ITDC ini akan dilakukan 

pada sensus untuk penyusunan Rencana Pemukiman Kembali (RPK).  

 

2.3 Kebijakan Bank Terkait MTP 

KRPK mewajibkan upaya berikut ini untuk memastikan bahwa MTP:  
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 Mendapatkan informasi mengenai hak-hak terkait pembebasan lahan dan/atau pemukiman 

kembali serta opsi yang tersedia bagi mereka; 

 Dimintai konsultasi mengenai alternatif pemukiman kembali yang layak secara ekonomi, 

ditawari pilihan-pilihan terkait, dan disediakan sarana pelaksanaan teknisnya; 

 Diberi ganti rugi secara segera, efektif dan menutupi sepenuhnya kerugian yang timbul akibat 

adanya Proyek; 

 Disediakan bantuan seperti transportasi atau uang pindahan selama proses relokasi;  

 Disediakan perumahan hunian, atau lokasi perumahan, atau pengaturan lain yang disepakati 

bersama MTP, yang setidaknya sebanding dengan kondisi di lokasi lama; dan 

 Ditawarkan bantuan selama masa peralihan di pemukiman baru, berdasarkan perkiraan yang 

masuk akal untuk waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan mata pencaharian dan taraf 

hidupnya;disediakan bantuan pengembangan di luar upaya-upaya ganti rugi. 

  



ITDC  Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali 

 

 13 

 

 

Bab 3  

TUJUAN DAN PRINSIP RENCANA PEMUKIMAN KEMBALI 
 

AIIB (Bank) mengkaji setiap proyek yang akan didanai untuk mengetahui apakah proyek tersebut 

akan menyebabkan pemukiman kembali yang bukan secara suka-rela. Apabila tidak dapat 

dihindari, klien wajib memastikan bahwa pemukiman kembali direncanakan dan dilaksanakan 

sebagai program pembangunan berkelanjutan bagi orang-orang yang dimukimkan kembali 

dengan pemberdayaan sedemikian hingga mereka dapat ikut menikmati manfaat Proyek.  

Menurut kebijakan Bank, pemukiman kembali yang tidak diinginkan perlu diidentifikasi dan 

dibahas dalam kajian dampak lingkungan dan sosial (ESIA) serta program pengelolaan dampak 

lingkungan dan sosial (ESMP).  Selanjutnya, dalam Rencana Pemukiman Kembali (RPK) ataupun 

Kerangka Rencana Pemukiman Kembali (KRPK) dibahas kembali secara mendalam dan 

proporsional sesuai dengan derajat dampak yang antara lain ditentukan oleh (a) cakupan 

pemindahan secara fisik dan ekonomi; serta (b) tingkat kerentanan orang-orang yang terkena 

dampak. Jika ESIA dan ESMP mencakup pembahasan risiko dan dampak sosial secara garis besar, 

maka RPK atau KRPK membahas isu-isu dan memberikan pedoman yang secara spesifik terkait 

pemukiman kembali termasuk pembebasan lahan, ganti rugi, perubahan tata guna lahan, 

pemindahan, dan pemulihan mata pencaharian.  

Bank tidak mendukung fenomena penghunian liar, namun mengakui bahwa ada di tempat 

tertentu terdapat kemungkinan adanya orang-orang yang menduduki lahan tanpa mempunyai 

hak kepemilikan yang sah. Dalam situasi tersebut, Bank mewajibkan klien (termasuk ITDC) untuk 

memastikan bahwa orang-orang tersebut tetap berhak atas ganti rugi aset non-tanah dan 

bantuan pemukiman kembali. Ganti rugi perlu diberikan sesuai dengan tenggat waktu yang telah 

ditentukan sebelumnya dalam Rencana Pemukiman Kembali. Mereka juga wajib diikutsertakan 

dalam proses konsultasi pemukiman kembali. 

3.1 ESS2 – Pemukiman Kembali Yang Bukan Secara Sukarela  

Kebijakan Bank terkait pemukiman kembali yang bukan secara sukarela terdapat dalam Standar 

Lingkungan Hidup dan Sosial ESS2 adalah sebagai berikut: 

 Hindari pemukiman kembali, apabila memungkinkan; 

 Minimisasi pemukiman kembali dengan menganalisis berbagai alternatif lokasi proyek atau 
subproyek; 

 Tingkatkan, atau setidaknya pulihkan mata pencaharian orang-orang yang dimukimkan 
kembali dengan mengacu pada taraf kehidupan mereka sebelum terdampak proyek; 

 Perbaiki secara keseluruhan status sosio-ekonomi masyarakat miskin dan rentan yang 
dimukimkan kembali; 

 Sediakan sumberdaya dan pemberdayaan yang cukup hingga orang yang dimukimkan kembali 
mampu menikmati manfaat Proyek; 

 Rencanakan dan laksanakan kegiatan pemukiman kembali sebagai program pembangunan 
berkelanjutan. 
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ESS2 berlaku apabila proses penyaringan proyek mengungkapkan bahwa pemukiman kembali 

yang bukan secara sukarela tak dapat dihindari. Pemukiman kembali yang dimaksud termasuk 

pemukiman kembali yang baru terjadi atau akan terjadi dalam waktu dekat. Pemukiman kembali 

yang bukan secara sukarela meliputi pemindahan secara fisik (relokasi, kehilangan tanah hunian, 

kehilangan tempat bernaung) dan pemindahan secara ekonomi (kehilangan lahan atau akses 

kepada lahan dan sumberdaya alam; kehilangan aset atau akses kepada aset, sumber pemasukan, 

atau mata pencaharian) yang disebabkan oleh (a) pembebasan lahan secara bukan sukarela; atau 

(b) pembatasan terhadap pemanfaatan lahan secara tidak diinginkan.  

3.2 Persyaratan Kebijakan Bank 

Kebijakan ESS2 dari AIIB terkait Pemukiman Kembali Yang Bukan Secara Sukarela mewajibkan 

ITDC untuk melaksanakan tindakan berikut ini terkait Proyek: 

Perencanaan 

Tentukan cakupan pemukiman kembali melalui survei lahan dan akses, sensus lengkap atas 

orang-orang yang akan dimukimkan kembali, dan evaluasi kondisi sosio-ekonomi terkait risiko 

dan dampak pemukiman kembali. Ini menetapkan informasi dasar mengenai aset, sumberdaya 

produktif, dan status mata pencaharian. Ikutsertakan pertimbangan hak-hak tanah kolektif atau 

komunal menurut hukum adat.Laksanakan upaya-upaya di atas dengan mempertimbangkan juga 

kepekaan gender. Apabila masyarakat adat ikut terdampak, ikuti persyaratan-persyaratan dalam 

kebijakan ESS 3. 

Rencana Pemukiman Kembali 

Persiapkan rencana pemukiman kembali yang merincikan hak-hak orang-orang terpindah, strategi 

pemulihan pemasukan dan mata pencaharian, pengaturan-pengaturan institusional, kerangka 

pemantauan dan pelaporan, anggaran, dan jadwal penyelenggaraan yang terikat waktu. Libatkan 

orang-orang terdampak dalam konsultasi perencanaan pemukiman kembali dan singkapkan draf 

dokumentasi pemukiman kembali sesuai dengan pembahasan tentang Penyingkapan Informasi di 

bawah. Apabila penilaian sosial dan lingkungan hidup telah membahas risiko dan dampak sosial 

secara luas, Rencana Pemukiman Kembali melengkapinya dengan pedoman khusus untuk 

menangani isu-isu spesifik terkait Pemukiman Kembali Yang Tak Diinginkan, termasuk 

pembebasan tanah, perubahan hak pemanfaatan tanah, hak ulayat menurut hukum adat, 

pemindahan fisik dan kehilangan secara ekonomi, serta potensi penyesuaian rancangan yang 

mungkin dapat mengurangi kebutuhan pemukiman kembali. Dalam beberapa kasus, dengan 

persetujuan terlebih dahulu dari Bank, tindakan-tindakan terkait pemukiman kembali bisa 

menjadi bagian dari keseluruhan rencana pengembangan masyarakat, di mana sang Klien 

melakukan usaha-usaha khusus untuk memastikan bahwa orang-orang yang dipindahkan 

menerima manfaat-manfaat yang layak melalui rencana demikian. Apabila hanya terjadi 

kehilangan secara ekonomi tanpa pemindahan secara fisik, persiapkan rencana pemulihan mata 

pencaharian. Sediakan tindakan-tindakan yang bisa dilakukan apabila terjadi sengketa mengenai 

ganti rugi. 
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Rencana Pemukiman Kembali Yang Dipersingkat 

Bilamana dampak terhadap keseluruhan populasi yang dipindahkan ternyata minim, atau jumlah 

orang yang dipindahkan kurang dari 200 jiwa, ITDC boleh, dengan persetujuan lebih dahulu dari 

Bank, mempersiapkan rencana pemukiman kembali yang dipersingkat. Dampak dianggap “minim” 

jika orang-orang terdampak tidak perlu dipindahkan secara fisik atau kehilangan aset produktif 

mencapai kurang dari 10%.   

Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali 

Jika Proyek mungkin menyebabkan Pemukiman Kembali Yang Tak Diinginkan  namun terdiri dari 

serangkaian aktivitas yang perinciannya belum diketahui pada saat Proyek disetujui oleh Bank, 

maka ITDC harus mempersiapkan KKPK. KKPK yang disetujui agar digunakan sebagai pedoman 

dalam mempersiapkan rencana pemukiman kembali maupun rencana pemukiman kembali yang 

dipersingkat. 

Proporsionalitas 

RPK maupun KKPK harus dipastikan sesuai proporsi tingkat dan kadar dampak. Kadar dampak 

ditentukan oleh (a) cakupan pemindahan fisik dan kehilangan ekonomi; serta (b) kerentanan 

orang-orang yang dipindahkan karena Proyek. 

Konsultasi 

Konsultasi yang bermakna dan fasilitasi keikutsertaan konsultasi secara terinformasi harus 

terlaksana, melibatkan orang-orang yang akan dipindahkan karena Proyek, masyarakat selaku 

tuan rumah setempat dan lembaga non-pemerintah. Orang-orang yang akan dipindahkan perlu 

diberikan konsultasi mengenai hak-haknya terkait proses pemukiman kembali, jatah bantuan dan 

pilihan-pilihan terkait pemukiman kembali, serta proses partisipasi selanjutnya. Pastikan mereka 

terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi rencana pemukiman kembali. 

Perhatikan secara khusus kebutuhan kelompok-kelompok rentan, terutama orang-orang yang 

hidup di bawah garis kemiskinan, kaum lanjut usia, perempuan dan anak-anak, masyarakat adat 

dan orang-orang yang tidak mempunyai hak tanah yang diakui hukum. Pastikan keikutsertaan 

mereka dalam konsultasi. 

Mekanisme Penanganan Keluhan 

Tetapkan mekanisme ganti rugi atas keluhan (MGRK) yang sesuai untuk menerima kekhawatiran 

orang-orang yang dipindahkan karena proyek, menfasilitasi penyelesaiannya, dan 

memberitahukan ketersediaan penyelesaiannya. Mekanisme penanganan keluhan harus berskala 

proporsional terhadap risiko dan dampak dari Pemukiman Kembali Yang Tak Diinginkan. 

Mekanisme penanganan keluhan formal maupun informal yang sudah ada boleh dipergunakan 

apabila rancangan dan penyelenggaraannya tepat, serta dianggap sesuai untuk Proyek oleh Bank; 

ini dapat dilengkapi dengan pengaturan-pengaturan yang dikhususkan untuk Proyek bilamana 

diperlukan. Mekanisme harus dirancang untuk membahas ke segera khawatiran dan keluhan 

orang yang dipindahkan karena proyek, menggunakan proses yang mudah dimengerti dan 

transparan, peka gender, sesuai dengan budaya setempat, dan mudah diakses oleh seluruh orang 

yang terdampak. Sertakan ketetapan untuk melindungi pengeluh dari balas dendam dan menjaga 
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anonimitas pengeluh, jika diminta demikian. Singkapkan laporan mengenai ganti rugi atas 

keluhan serta hasil-hasilnya, sesuai dengan butir di bawah mengenai Penyingkapan Informasi 

Sokongan Sosial 

Untuk mengurus pemukiman kembali, sokong lembaga-lembaga sosial dan kultural dari populasi tuan 

rumah dan orang-orang yang dipindahkan karena Proyek. Apabila risiko dan dampak Pemukiman 

Kembali Yang Tak Diinginkan ternyata sangat kompleks dan sensitif, pertimbangkan 

penyelenggaraan tahap persiapan sosial untuk membangun kapasitas kelompok rentan dalam 

menghadapi masalah-masalah pemukiman kembali, termasuk konsultasi dengan orang-orang 

terdampak dan populasi tuan rumah sebelum ganti rugi utama dan keputusan-keputusan terkait 

pemukiman kembali ditetapkan. Biaya persiapan sosial tercakup dalam anggaran pemukiman 

kembali.  

Pemulihan Mata Pencaharian 

Tingkatkan, atau setidaknya pulihkan, mata pencaharian semua orang yang dipindahkan oleh 

Proyek melalui: (a) bilamana mungkin, strategi pemukiman kembali berbasis lahan apabila mata 

pencaharian yang terdampak berbasis lahan atau kepemilikan tanah bersifat kolektif; atau ganti 

rugi uang tunai sejumlah nilai penggantian tanah, termasuk tunjangan peralihan apabila kehilangan 

tanah tidak merusak mata pencaharian; (b) penggantian aset secara segera dengan aset bernilai 

setara ataupun lebih tinggi; (c) ganti rugi segera senilai penggantian penuh dari aset-aset yang 

tidak dapat dipulihkan; dan (d) program pengembangan kapasitas untuk mendukung peningkatan 

pemanfaatan sumberdaya mata pencaharian dan memperbaiki akses kepada sumberdaya alternatif 

untuk mata pencaharian. Sertakan biaya transaksi dalam menentukan ganti rugi. Uji peluang-

peluang untuk menetapkan pemasukan tambahan dan pelayanan melalui bagi-manfaat, sebagai-

mana dimungkinkan oleh sifat dan obyektif Proyek.  

Bantuan Pemukiman Kembali 

Sediakan bantuan yang dibutuhkan kepada orang-orang yang dipindahkan karena Proyek, 

termasuk: (a) jika terjadi relokasi, jaminan penguasaan lahan (dengan hak penguasaan lahan yang 

sama kuatnya dengan hak-hak orang tersebut yang pernah dimiliki sebelum dipindahkan) di tanah 

relokasi (berikut aset yang berlaku), perumahan layak di lokasi pemukiman kembali dengan akses 

kepada pekerjaan dan peluang produktif yang sebanding, integrasi ekonomi dan sosial dari orang 

yang dipindahkan ke dalam masyarakat yang menjadi tuan rumahnya, serta penyampaian 

manfaat Proyek kepada masyarakat tuan rumah yang turut memfasilitasi proses pemukiman 

kembali; (b) tunjangan peralihan dan bantuan pengembangan, semisal untuk pengembangan 

lahan, fasilitas kredit, pelatihan atau peluang pekerjaan; dan (c) penguatan struktur 

kemasyarakatan dan layanan masyarakat sesuai kebutuhan.  

Taraf Hidup 

Orang miskin dan kelompok-kelompok rentan lainnya yang dipindahkan karena Proyek—

termasuk wanita, anak-anak, penyandang disabilitas—harus dibantu meningkatkan taraf 

hidupnya hingga setidaknya mencapai standar minimum nasional, termasuk akses kepada sistem 

perlindungan sosial. Di wilayah pedesaan, orang-orang ini harus disediakan akses kepada tanah 

dan sumberdaya yang sah diakui hukum serta terjangkau harganya. Di wilayah perkotaan, orang-
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orang ini harus disadiakan sumber-sumber pemasukan yang layak serta akses kepada perumahan 

layak yang sah diakui hukum dan terjangkau harganya.  

Orang tanpa Hak Ulayat atau Hak Hukum 

Jamin hak dan ketersediaan bantuan pemukiman kembali serta ganti rugi atas kehilangan aset 

non-lahan bagi orang-orang yang dipindahkan karena Proyek tanpa memiliki hak tanah yang 

diakui hukum, sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan dalam rencana pemukiman kembali. 

Ikutsertakan orang-orang ini dalam proses konsultasi pemukiman kembali. Jangan membayar 

ganti rugi atas lahan yang dihuni secara liar pada orang-orang ini. Laksanakan survei lahan dan 

sensus sedini mungkin dalam tahap persiapan Proyek untuk menetapkan tenggat waktu yang 

jelas bagi pemenuhan syarat, dan untuk mencegah penyusupan oleh orang-orang yang 

membesar-besarkan klaim. Jika klaim telah dibuat oleh orang-orang pindahan yang sedang dalam 

peninjauan administratif atau hukum, kembangkan prosedur untuk menangani situasi demikian.  

Negosiasi Penyelesaian 

Kembangkan prosedur yang transparan, konsisten dan adil apabila pembebasan tanah atau 

perubahan hak guna lahan diperoleh melalui negosiasi penyelesaian di bawah Proyek, untuk 

memastikan bahwa orang-orang yang memasuki negosiasi penyelesaian mempertahankan 

pemasukan dan taraf hidup yang sebanding atau bahkan meningkatkannya.  

Penyingkapan Informasi 

Di tempat yang mudah diakses di wilayah Proyek pada waktu yang tepat, singkapkan draf rencana 

pemukiman kembali termasuk dokumentasi proses konsultasi, sesuai paragraf 57 dari ESP, dalam 

bentuk dan bahasa-(bahasa) yang mudah dimengerti oleh orang-orang yang dipindahkan karena 

proyek berikut pemangku kepentingan lainnya. Dengan cara yang sama, singkapkan juga rencana 

pemukiman kembali yang telah difinalisasi. Jika ada KKPK, singkapkan juga dengan cara yang 

sama. Umumkan secara berkala informasi lingkungan hidup dan sosial, berikut informasi terkait 

perubahan-perubahan material yang relevan dalam Proyek.  

Penyelenggaraan 

Rancang dan laksanakan Pemukiman Kembali Yang Tak Diinginkan sebagai bagian dari Proyek. 

Cakup seluruh biaya pemukiman kembali dalam pemaparan biaya dan manfaat Proyek. Apabila 

dalam Proyek ini Pemukiman Kembali Yang Tak Diinginkan ternyata berdampak signifikan, 

pertimbangkan penyelenggaraan komponen Pemukiman Kembali yang Tak Diinginkan sebagai 

proyek terpisah.  

Ganti rugi dan Hak Lainnya 

Bayar ganti rugi dan sediakan hak-hak lain terkait pemukiman kembali sebelum melaksanakan 

pemindahan fisik atau pemindahan ekonomi apapun di bawah Proyek ini.  

Pengawasan 

Awasi penyelenggaraan rencana pemukiman kembali dengan ketat selama penyelenggaraan 

Proyek. 
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Pemantauan 

Melalui pakar-pakar berkualifikasi dan berpengalaman, pantau dan nilai hasil pemukiman kembali 

di bawah Proyek, dampaknya kepada taraf hidup orang-orang yang dipindahkan, serta apakah 

obyektif-obyektif pemukiman kembali telah tercapai, dengan mempertimbangkan kondisi dasar 

di awal dan hasil dari pemantauan pemukiman kembali. Singkapkan laporan pemantauan sesuai 

dengan pembahasan mengenai Penyingkapan Informasi di atas. Pertimbangkan pakar-pakar pihak 

ketiga yang berkualifikasi dan berpengalaman untuk dipekerjakan dalam menunjang program –

program pemantauan  

3.3 Alasan untuk Memberlakukan Persyaratan ESS2 

ESS2 berlaku apabila proses penyaringan mengungkapkan bahwa Proyek akan menyebabkan 

pemukiman kembali secara bukan sukarela, termasuk yang telah terjadi maupun yang akan 

terjadi dalam waktu dekat. Pemukiman kembali secara bukan sukarela mencakup pemindahan 

secara fisik (relokasi, kehilangan lahan hunian, kehilangan tempat bernaung) dan kehilangan 

ekonomi (kehilangan lahan atau akses kepada lahan dan sumberdaya alam; kehilanga aset atau 

akses pada aset, sumber pemasukan atau mata pencaharian) sebagai akibat dari pembebasan 

lahan secara bukan sukarela.  

Dalam proses penilaian dan penyaringan atas suatu proyek yang diusulkan, akan dapat 

disimpulkan bahwa pembebasan lahan, kehilangan aset seperti bangunan, tanaman dan harta 

berharga lainnya, modifikasi properti dan pemindahan secara fisik sebagian warga akan  terjadi. 

Oleh sebab itu diperlukan Kerangka Rencana Pemukiman Kembali untuk memastikan bahwa 

pemukiman kembali secara bukan sukarela, yang dapat memiskinkan orang-orang yang 

dipindahkan, ditanggulangi secara menyeluruh. Kebijakan ini mencakup kegiatan untuk 

menangani dan memitigasi risiko yang timbul dari pembebasan lahan dan pemukiman kembali.  

KRPK mengidentifikasi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh keberadaan Proyek, 

menggambarkan jangkauan dampak, yang bersifat sementara maupun permanen, serta 

merincikan prosedur ganti rugi dan bantuan dalam melaksanakan pemukiman kembali. KRPK 

dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Pemukiman Kembali. Jika dampak 

telah diidentifikasi secara rinci, maka Rencana Pemukiman tersendiri untuk masing-masing 

subproyek akan disusun berdasarkan pedoman dan prosedur yang terdapat dalam KRPK.
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Bab 4  

KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM 

MELAKUKAN PEMBEBASAN LAHAN DAN PEMUKIMAN KEMBALI  
 

4.1 Kerangka Peraturan  

Pembebasan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam UU No 2 tahun 

2012 beserta peraturan pelaksanaannya yang terangkum dalam Tabel 4-1. Pembangunan untuk 

kepentingan umum adalah proyek pembangunan yang merupakan prakarsa dari dan dilaksanakan 

oleh lembaga pemerintahan ataupun Badan Usaha Milik Negara seperti ITDC, yang menerima 

penugasan dari Pemerintah. Peraturan perundangan mensyaratkan pembentukan Panitia 

Pengadaan Tanah (P2T) sebagai pelaksana pembebasan lahan bagi kepentingan umum. Panitia ini 

ditunjuk oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi ataupun kabupaten) di mana Proyek 

dilaksanakan. P2T bertindak sebagai wakil Negara dalam melaksanakan proses pembebasan lahan 

termasuk bernegosiasi tentang ganti rugi atas lahan menurut prosedur yang telah diatur dalam 

peraturan perundangan. 

Tabel 4-1 Peraturan Perundangan terkait Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali  

No Peraturan Tema Umum dan Obyektif 

1. UU No 2 Tahun 2012 

tentang Pengadaan 

Tanah bagi 

Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum 

UU ini bertujuan mempercepat pembebasan tanah bagi 

pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. 

Dibandingkan peraturan-peraturan pendahulunya tentang 

akuisisi lahan, UU  ini menetapkan proses pembebasan tanah 

dan pengaturan institusinya secara lebih gamblang dalam empat 

langkah: perencanaan, persiapan, penyelenggaraan, dan 

pemindahtanganan hasil. Lembaga-lembaga yang memenuhi 

persyaratan untuk mengakuisisi lahan termasuk lembaga 

pemerintah manapun, lembaga pemerintah berbentuk 

kementerian maupun non-kementerian, pemerintah provinsi, 

pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan BUMN yang 

memperoleh penugasan khusus dari Pemerintah. Pembebasan 

tanah harus dilaksanakan melalui perencanaan yang 

melibatkan para pemangku kepentingan dan harus 

dilaksanakan dengan menyediakan ganti rugi yang layak, wajar 

dan adil. Pembebasan tanah bagi pembangunan untuk 

kepentingan umum harus dilaksanakan sesuai dengan: 

a. Perencanaan Tata Ruang Daerah; 

b. Rencana Pembangunan Daerah / Nasional; 

c. Rencana Strategis; dan 

d. Rencana Kerja dari setiap Instansi yang membutuhkan 

tanah. 

2. Perpres No 71 Tahun 

2012 tentang 

Perpres ini menguraikan pelaksanaan UU No 2 Tahun dengan 

merincikan tahap demi tahap proses pembebasan tanah. 
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No Peraturan Tema Umum dan Obyektif 

Penyeleng-garaan 

Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum 

Perpres ini telah mengalami empat kali amandemen, yaitu 

menjadi Perpres No 40 Tahun 2014, Perpres No 99 Tahun 

2014, Perpres No 30 Tahun 2015, dan Perpres No 148 Tahun 

2015. 

3. Perpres No 40 Tahun 

2014 tentang 

Perubahan atas 

Peraturan Presiden  

No. 71 Tahun 2012 

Perpres No 40 Tahun 2014 merincikan sumber dana 

operasional dan biaya penunjang penyelenggaraan 

pembebasan tanah untuk para BUMN yang menerima 

penugasan dan untuk infrastruktur publik hulu migas. Dalam 

Perpres ini, ukuran pembebasan tanah berskala kecil 

dinaikkan dari 1 ha menjadi 5 ha. 

4. Perpres No 99 Tahun 

2014 tentang 

Perubahan Kedua atas 

Peraturan Presiden No 

71 Tahun 2012 

Perpres No 99 Tahun 2014 merincikan penentuan ganti rugi, 

prosedur untuk menyeleksi atau mempekerjakan jasa penilai, 

memperpanjang waktu pemberian ganti rugi dari 7 menjadi 

14 hari setelah pengesahan dari ketua tim pelaksana 

pembebasan tanah diterima oleh instansi yang membutuhkan 

lahan. 

5. Perpres No 30 Tahun 

2015 tentang 

Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Presiden No 

71 Tahun 2012 

Perpres No 30 Tahun 2015 mengizinkan badan usaha yang 

memperoleh wewenang atau kuasa berdasarkan kesepakatan 

dengan lembaga kenegaraan, kementerian, lembaga non-

kementerian, provinsi, kabupaten atau kota, dan BUMN yang 

secara khusus menerima penugasan dari pemerintah pusat 

untuk menyediakan infrastruktur bagi kepentingan umum. 

Selanjutnya, Perpres ini mengizinkan badan usaha yang 

bertindak atas nama pihak-pihak yang membutuhkan suatu 

lahan untuk melakukan pembayaran pembebasan tanah 

terlebih dahulu, yang akan diganti oleh instansi atau 

kementerian terkait apabila proses pembebasan tanah telah 

tuntas. 

6. Perpres No 148 Tahun 

2015 tentang 

Perubahan Keempat 

atas Peraturan Presiden 

No 71 Tahun 2012 

Perpres ini menetapkan, antara lain, institusi yang akan 

bertanggung jawab atas atau ditugasi pembebasan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum. Perpres ini 

mempersingkat waktu persiapan dan penyelenggaraan untuk 

pembebasan tanah serta pemindahtanganan hasil 

pembebasan tanah. Perpres ini juga mengatur pembebasan 

tanah berskala kecil sampai dengan 5 ha dan 

menyederhanakan presedur-prosedurnya (tidak perlu lagi 

memperoleh surat penentuan lokasi pembangunan, tidak 

perlu lagi menggunakan jasa penilai untuk menentukan ganti 

rugi). 

7. Perpres No 102 Tahun 

2016 tentang 

Pendanaan Pengadaan 

Tanah bagi 

Perpres ini menetapkan proses dan prosedur pembebasan 

tanah untuk proyek strategis nasional (yang ditetapkan dalam 

Perpres No 3 Tahun 2016). Perpres ini meliputi presedur dan 

persyaratan untuk pendanaan pembebasan tanah untuk 
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No Peraturan Tema Umum dan Obyektif 

Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum 

proyek strategis nasional yang akan diselenggarakan oleh 

kementerian dan/atau BUMN. Perpres ini mengizinkan pra-

pendanaan untuk pembebasan tanah oleh badan usaha 

(BUMN ataupun badan usaha swasta) yang telah ditugasi oleh 

kementerian untuk membangun infrastruktur bagi 

kepentingan umum. Perpres ini juga mengandung prosedur 

dan persyaratan pra-pendanaan dan pembayaran kembali 

ganti rugi yang telah dibayarkan oleh para badan usaha. 

8. Perpres No 56 Tahun 

2017 tentang 

Penanganan Dampak 

Sosial Kemasyarakatan 

dalam rangka 

Penyediaan Tanah 

untuk Proyek Strategis 

Nasional 

Perpres ini menetapkan bahwa Pemerintah akan menangani 

dampak sosial pada penghuni tanah milik Pemerintah (pusat, 

provinsi, ataupun kabupaten/kota), BUMN, dan BUMD yang 

akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional. Perpres 

ini merincikan kriteria penghuni (yang memiliki KTP yang 

disahkan oleh kecamatan setempat dan tidak memiliki hak 

tanah; secara fisik telah menguasai dan memanfaatkan tanah 

tersebut terus menerus selama 10 tahun, dan telah 

menguasai dan memanfaatkan tanah dengan niat baik secara 

terbuka, serta diakui dan dibuktikan oleh pemilik tanah 

dan/atau kepala desa tanpa pertentangan); cakupan ganti rugi 

(biaya pembongkaran rumah, mobilisasi, biaya sewa rumah 

dan tunjangan kehilangan pemasukan). Perpres ini 

mempersyaratkan pemilik tanah mempersiapkan Rencana 

Penanganan Dampak Sosial (SIHP, Social Impact Handling 

Plan) untuk diserahkan kepada Gubernur, yang akan 

membentuk Tim Terpadu untuk melakukan inventarisasi dan 

verifikasi penghuni dan tanah yang diduduki menunjuk pihak 

independen untuk menghitung ganti rugi; memfasilitasi 

masalah; merekomendasikan daftar penghuni yang 

memenuhi syarat untuk mendapatkan ganti rugi, menghitung 

nilai ganti rugi berdasarkan perhitungan pihak independen, 

mekanisme dan prosedur untuk pemberian ganti rugi kepada 

para penghuni; dan mengendalikan pelaksanaan pemberian 

ganti rugi. Tim Terpadu terdiri dari berbagai pejabat 

pemerintah dari provinsi dan kabupaten/lota, serta pemilik 

lahan. Berdasarkan rekomendasi dari Tim Terpadi, Gubernur 

akan menetapkan daftar penghuni yang memenuhi 

persyaratan untuk mendapatkan ganti rugi; nilai ganti rugi, 

serta mekanisme dan prosedur penyampaian ganti rugi. 

Perpres ini juga merincikan bahwa pemilik tanah harus 

menyediakan pendanaan untuk ganti rugi, dan para penghuni 

yang telah menerima ganti rugi harus keluar dari tanah 

tersebut paling lama tujuh hari setelah menerima ganti rugi. 

9. Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional 

Sejak diterbitkan, peraturan ini telah mengalami dua kali 

amandemen, yaitu menjadi Peraturan Menteri Agraria dan 
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No Peraturan Tema Umum dan Obyektif 

No 5 Tahun 2012 

tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksana Pengadaan 

Tanah 

Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No 6 Tahun 

2015 dan No 22 tahun 2015. Peraturan ini mengatur secara 

rinci persiapan pelaksanaan yang mencakup: inventarisasi dan 

identifikasi tanah terdampak, penentuan jasa penilai dan 

tugas-tugasnya, pembahasan /  negosiasi mengenai bentuk 

dan nilai ganti rugi, pembayaran ganti rugi atau ketentuan 

dalam hal ganti rugi berbentuk non-tunai, proses dan 

prosedur dalam memberikan ganti rugi dalam keadaan 

khusus, hak untuk menjaga titipan (custody) ganti rugi / 

konsinyasi, pelepasan obyek pembebasan tanah, dokumentasi 

peta lapangan, daftar nominatif dan data administratif. 

Peraturan ini juga mengatur pemindahtanganan hasil 

pembebasan tanah; dan ketentuan peralihan. Peraturan ini 

diiringi serangkaian lampiran dalam berbagai format. 

10. Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang 

/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional 

No 6 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang 

/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional 

No 5 Tahun 2012 

Permen ini merupakan amandemen atas Permen Agraria dan 

Tata Ruang / Kepala BPN No 5 2012. Permen ini menguraikan 

amandemen atas  Perpres No 71 Tahun 2012 sebagaimana 

dirincikan dalam Perpres No 40 Tahun 2014, Perpres No 99 

Tahun 2014, and Perpres No 30 Tahun 2015. Permen ini 

merincikan bahwa hak pengelolaan tanah dapat diberikan 

kepada lembaga nasional, kementerian, lembaga non-

kementerian, provinsi, kabupaten atau kota, dan BUMN yang 

ditugasi oleh pemerintah pusat untuk bekerja sama dengan 

badan usaha. Badan usaha yang memiliki kesepakatan dengan 

salah satu lembaga tersebut dapat diberi hak pakai gedung. 

Selain itu, permen ini juga menjelaskan bahwa dana 

pembebasan tanah tercakup dalam dokumen anggaran (DIPA) 

dari lembaga pemerintah atau anggaran BUMN. Permen ini 

juga menetapkan proses dan prosedur pembebasan tanah 

berskala kecil sampai dengan 5 ha dan pembebasan tanah 

untuk infrastruktur yang tidak diperuntukkan kepentingan 

umum. Selanjutnya, permen ini memuat proses, prosedur dan 

persyaratan mengenai pembebasan tanah yang belum tuntas 

namun telah memperoleh Surat Penetapan Lokasi 

Pembangunan. Ini mencakup persyaratan untuk menerapkan 

besaran ganti rugi yang telah dinilai oleh para penilai tanah 

sebagaimana ditetapkan dalam UU No 2 Tahun 2012 untuk 

tanah yang telah dinilai berdasarkan persyaratan peraturan 

sebelumnya dengan jumlah ganti rugi lebih rendah. 

11. Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang 

/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional 

No 22 Tahun 2015 

Permen ini merupakan amandemen atas Permen Agraria dan 

Tata Ruang / Kepala BPN No 5 Tahun 2012 yang menguraikan 

amandemen Perpres No 71 Tahun 2012 sebagaimana 

dirincikan dalan Perpres No 30 Tahun 2015. Permen ini 

merincikan bahwa badan-badan usaha yang bertindak atas 
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No Peraturan Tema Umum dan Obyektif 

tentang Perubahan 

Kedua atas Permen 

Agraria dan Tata Ruang 

/ Kepala BPN No 5 

Tahun 2012 

nama lembaga / kementerian / pemerintah provinsi / 

kabupaten / kota dan BUMN yang telah ditugasi oleh 

Pemerintah untuk membebaskan tanah, dapat melakukan 

pembayaran pembebasan tanah terlebih dahulu, yang akan 

diganti oleh instansi / kementerian dan pemerintah daerah 

terkair melalui APBN/APBD setelah proses pembebasan tanah 

tuntas. Dana tersebut dapat diperoleh melalui mekanisme 

rekening khusus. 

 

Bersama instansi pemerintah, panitia pengadaan tanah akan menentukan lahan mana saja yang 

terdampak oleh pembangunan untuk kepentingan umum dan melaksanakan inventarisasi petak 

lahan. UU  No 2 Tahun 2012 dan Perpres No 36 Tahun 2005 mendefinisikan pembebasan lahan 

bagi kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum, yang diamandemen menjadi Perpres No 

65 Tahun 2006 dan Perpres No 71 Tahun 2012. 

Permen Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No 3 Tahun 2007 memberikan pedoman proses 

pembebasan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan publik. Pertama-tama, Bupati/Walikota 

atau Gubernur memutuskan lahan yang dibutuhkan untuk kepentingan umum dan menerbitkan 

surat persetujuan terkait.  

Nilai yang digunakan sebagai dasar ganti rugi lahan yang dibebaskan biasanya didasari salah satu 

atau gabungan dari beberapa variabel berikut:  

 Nilai tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang ditentukan oleh Pemerintah; 

 Nilai tanah berdasarkan harga pasar (umumnya sekitar dua kali lipat NJOP);  

 Nilai tanah berdasarkan transaksi-transaksi terkini atas tanah itu; atau  

 Nilai tanah berdasarkan penentuan pemerintah daerah, instansi terkait atau penilai independen. 

4.2 Proses Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum 

Ada empat tahap pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yaitu terdiri dari perencanaan, 

persiapan, penyelenggaraan dan pemindahtanganan (Pasal 13 UU No 2 Tahun 2012). 

Perencanaan 

ITDC harus menyerahkan rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai bagian dari 

bundel dokumen yang memuat informasi berikut ini:  

a) tujuan rencana pembangunan, dengan gambaran umum sasaran pencapaian rencana 

pembangunan untuk kepentingan umum, serta apa saja tujuan rencana pembangunan yang 

akan dicapai secara khusus menyangkut kepentingan umum; 

b) pernyataan kepatuhan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana 

Pembangunan Nasional dan Daerah (RPND); 

c) lokasi lahan, berikut penguraian wilayah administratif yang terdampak oleh rencana 
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pengadaan tanah di dalam wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa; 

d) luas lahan yang dibutuhkan: perkiraan luasan lahan berdasarkan kebutuhan luasan lahan per 

wilayah administratif dari rencana pengadaan tanah di desa, kecamatan, kabupaten dan 

provinsi terkait; 

e) gambaran umum mengenai status lahan, yang memaparkan data awal terkait kepemilikan 

tanah dan hak penguasaan tanah, serta data mengenai pemilik tanah yang berhak atas petak-

petak lahan; 

f) prakiraan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengadaan lahan, yang 

memperkirakan kebutuhan waktu untuk setiap fase pengadaan tanah sejak dari persiapan 

dokumen perencanaan pengadaan tanah hingga diterbitkannya sertifikat; 

g) prakiraan periode penyelenggaraan pembangunan, yang memperkirakan kebutuhan waktu 

untuk melaksanakan pembangunan; 

h) prakiraan nilai tanah, yang memperkirakan nilai ganti rugi untuk pengadaan tanah, termasuk 

untuk ruang atas tanah dan bawah tanah, gedung, tumbuh-tumbuhan, obyek terkait tanah, 

dan/atau kerugian yang dapat dinilai. Penilaian dapat melibatkan penilai umum, instansi 

terkait ataupun instansi yang kompeten di bidang penilaian tanah; dan 

i) rencana anggaran: ini berkaitan dengan biaya operasional dan penunjang yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan pengadaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 

Persiapan 

Berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah, ITDC dan Pemerintah Provinsi NTB harus 

melaksanakan langkah-langkah berikut ini: 

a) pengumuman rencana pembangunan kepada masyarakat terkait; 

b) dalam 30 hari kerja sejak proses pengumuman, pengumpulan data awal terkait rencana 

pembangunan atas pihak-pihak yang menguasai atau memiliki hak atas tanah yang akan 

dibebaskan (Pihak Berhak) serta obyek pengadaan tanah; dan 

c) konsultasi publik mengenai rencana pembangunan, yang dilaksanakan untuk mencapai 

kesepakatan bersama Pihak Berhak terkait lokasi rencana pembangunan. Konsultasi Publik 

melibatkan Pihak Berhak dan masyarakat-masyarakat yang terdampak oleh pembangunan, 

dan dilaksanakan di lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum ataupun lokasi 

lain yang disepakati. Konsultasi publik harus dilaksanakan dalan 60 hari kerja. Apabila ada 

keberatan dari pihak-pihak yang merasa khawatir, dalam 30 hari kerja konsultasi publik harus 

diadakan kembali bersama pihak-pihak terkait untuk membahas keberatan-keberatan yang 

dimaksud. 

Persetujuan dimuat dalam bentuk catatan notulensi. Selanjutnya, ITDC mengajukan permohonan 

penentuan lokasi kepada Gubernur. Gubernur dan ITDC mengumumkan pembangunan untuk 

kepentingan umum di lokasi-lokasi yang telah disepakati. 

Penyelenggaran dan pemindahtanganan 

Untuk menentukan lokasi pembangunan untuk kepentingan publik, ITDC wajib mengusul-kan 

penyelenggaraan pengadaan tanah kepada BPN. Usulan ini harus mencakup: 
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a) inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan, 

termasuk pengukuran dan pemetaan per petak lahan dan pengumpulan data tentang Pihak 

Berhak dan obyek pengadaan tanah. 

b) pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana ditentukan oleh BPN; 

pengumuman inilah yang mendasari penentuan Pihak Berhak atas ganti rugi; 

c) penilaian ganti rugi; 

d) penunjukan penilai independen oleh BPN untuk menilai jumlah ganti rugi yang dapat 

dibayarkan kepada Pihak Berhak; 

e) perembukan penentuan ganti rugi yang dilaksanakan oleh BPN bersama Pihak Berhak, yang 

hasilnya menjadi basis pembayaran ganti rugi kepada Pihak Berhak sebagaimana tercatat 

dalam notulensi kesepakatan;  

f) jika kesepakatan terkait jumlah ganti rugi tidak tercapai; Pihak Berhak boleh mengajukan 

gugatan kepada Pengadilan Negeri terkait; selanjutnya, pihak-pihak yang berkeberatan 

dengan putusan Pengadilan Negeri boleh naik banding ke Mahkamah Agung. Putusan 

Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung, yang bersifat final dan mengikat, menjadi basis 

pembayaran kompensasi kepada pihak penggugat;  

g) substitusi ganti rugi untuk tanah yang dibebaskan diberikan langsung kepada Pihak Berhak; 

h) pada saat pembayaran ganti rugi, Pihak Berhak yang menerimanya wajib melepaskan hak-

haknya dan menyerahkan bukti-bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang dibebaskan 

kepada ITDC melalui BPN; dan  

i) pemindahtanganan tanah. 

Setelah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum ditentukan, Pihak Berhak hanya boleh 

memindahtangankan haknya ats tanah melalui BPN kepada ITDC. Pemindahtangan hak 

dilaksanakan melalui pembayaran ganti rugi, yang nilainya ditentukan pada saat penentuan nilai 

lokasi.  

BPN menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada ITDC setelah pembayaran ganti rugi kepada 

Pihak Berhak. Apabila Pihak Berhak masih menolak pembayaran ganti rugi (setelah putusan 

pengadilan yang final dan mengikat), BPN menyetor ganti rugi kepada Panitera Pengadilan Negeri 

terkait (lihat Pasal 48 UU No 2 Tahun 2012 dan Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 

2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara).  

ITDC dapat mulai menyelenggarakan aktivitas setelah pemindahtanganan hasil pengadaan tanah 

(lihat Pasal 28 ayat (2) UU No 2 Tahun 2012). 

 

Gambar 4-1 melukiskan proses pembebasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 

pada fase persiapan, sedangkan Gambar 4-2 memaparkan proses pada fase penyelenggaraan 
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Gambar 4-1 Fase Persiapan dari Proses Pembebasan Tanah berdasarkan UU No 2 Tahun 2012 
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Gambar 4-2 Fase Penyelenggaraan Proses Pembebasan Tanah berdasarkan UU No 2 Tahun 2012 

 

Mengenai ITDC, proses yang dipaparkan dalam UU No 2 Tahun 2012 berikut peraturan 

pelaksanaannya hanya berlaku pada pengadaan atau pembebasan tanah enklaf. Pendekatan 

untuk menyelesaikan masalah setiap kategori tanah yang berbeda-beda sebagai berikut:  

1. Tanah Enklaf:  turuti proses sesuai UU No 2 Tahun 2012 berikut peraturan pelaksanaan yang 

telah dijelaskan di atas. Selanjutnya, turuti juga prinsip-prinsip dan persyaratan ESS2; 
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2. Tanah Perkara: tunggu putusan pengadilan yang final dan mengikat atau tawarkan 

penyelesaian di luar pengadilan kepada para penggugat berdasarkan pedoman prinsip dan 

persyaratan ESS2; 

3. Tanah Klaim: negosiasikan penyelesaian dengan para pengaku klaim berdasarkan pedoman 

prinsip dan persyaratan ESS2 ; 

4. Tanah Bersih dan Jelas: negosiasikan penyelesaian dengan penghuni liar berdasarkan prinsip 

dan persyaratan ESS2. 

Rencana Pemukiman Kembali akan merincikan strategi di atas atau pendekatan untuk mencari 

penyelesaian yang layak.
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Bab 5  

PENYARINGAN DAMPAK PEMBEBASAN LAHAN DAN PERSIAPAN 

PEMUKIMAN KEMBALI 
 

5.1   Penyaringan Rencana Pemukiman Kembali 

5.1.1 Penyaringan Kegiatan Proyek 

Langkah pertama dalam menyiapkan suatu Rencana Pemukiman Kembali (RPK) adalah dengan 

melakukan penyaringan lahan yang diperlukan oleh berbagai sub-proyek untuk mengevaluasi 

adanya potensi pemukiman kembali dalam pelaksanaan tiap sub-proyek. Penyaringan ini adalah 

untuk mengidentifikasi jenis dan sifat dari potensi dampak yang terkait dengan kegiatan Proyek 

serta menyediakan upaya yang cukup untuk mengatasinya.  Zselain itu juga untuk memastikan 

bahwa upaya untuk menghindari atau meminimumkan pemukiman kembali akan dilakukan ketika 

merancang kegiatan Proyek.  

5.1.2 Indentifikasi Profil Sosio-Ekonomi dan Inventarisasi Kerugian 

Jika proses penyaringan mengidikasikan bahwa akan diperlukan pembebasan lahan dan 

pemukiman kembali maka langkah berikutnya adalah melakukan identifikasi sosial ekonomi dan 

gambaran dari orang-orang yang akan terkena dampak, termasuk umur, derajat ketergantungan 

kepada aset, tingkat pendapatan dan status keluargaLangkah ini perlu dilakukan bersamaan 

dengan inventarisasi dan penilaian aset yang dimiliki setiap orang yang akan terkena dampak. 

Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, Rencana Pemukiman Kembali perlu disusun 

berdasarkan data yang terkumpul dengan berpedoman pada Kerangka Rencana Pemukiman 

Kembali yang telah disiapkan untuk Proyek ini. Dokumen ini menyediakan kerangka bagi 

penyiapan Rencana Pemukiman Kembali dalam rangka menanggapi potensi dampak pembebasan 

lahan yang ditimbulkan oleh Proyek. Proses penyaringan meliputi konsultasi secara langsung 

dengan wakil orang-orang yang akan terkena dampak dan juga wakil dari pemerintah setempat 

untuk memeriksa aset-aset yang akan terkena dampak dan mendiskusikan situasi sosial dan 

ekonomi. Hal ini termasuk pemberian penjelasan tentang mekanisme penanganan  keluhan dan 

matrik ganti rugi.  

5.1.3 Penyusunan Rencana Pemukiman Kembali 

Setelah sensus sosial ekonomi dan identifikasi orang-orang yang akan terkena dampak selesai 

dilakukan, ITDC perlu menyusun suatu Rencana Pemukiman Kembali. Hal ini akan 

dikooprdinasikan oleh Panitia Pembebasan Lahan yang akan dibentuk oleh Pemerintah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat atau Pemerintah Kabupaten Lombok tengah. Persiapan pnyusunan Rencana 

pemukiman Kembali dilakukan antara lain melalui penyelenggaraan konsultasi dengan orang-

orang yang akan terkena dampak, khususnya dalam hubungan dengan tanggal batas akhir 

keterpilihan untuk dapat menerima ganti rugi, skala dampak terhadap pendapatan dan tingkat 

kehidupan, metode penilaian ganti rugi, pembayaran ganti rugi, potensi bantuan dan jangka 

waktu pelaksanaan.  
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5.1.4 Penyingkapan Informasi dan Persetujuan Rencana Pemukiman Kembali  

Setelah Rencana Pemukiman Kembali selesai disusun, langkah berikut yang harus diambil adalah 

sebagai berikut: 

1. Panitia Pembebasan Lahan menyerahkan Rencana Pemukiman Kembali kepada Direktur 

Proyek dari ITDC untuk mendapatkan persetujuan.  Sebelum memberikan persetujuan, 

Direktur Proyek perlu memastikan apakah Rencana Pemukiman Kembali telah mengikuti 

pedoman yang digariskan dalam Kerangka Rencana Pemukiman Kembali serta konsitensi 

dalampendekatan yang digunakan pada berbagai kegiatan yang direncanakan.  

2. Panitia Pembebasan Lahan menyingkapkan informasi tentang Rencana Pemukiman Kembali 

dengan jalan menyebarluaskan dan memberikan penjelasan tentang Rencana Pemukiman 

Kembali kepada pihak yang akan terkena dampak termasuk penguasa setempat serta 

memberikan waktu selama 30 hari untuk memberikan kesempatan kepada mereka jika 

bermaksud memberikan tanggapan.  

3. Setelah memasukkan masukan dan saran yang diterima dari penyingkapan informasi dan 

persetujuan dari Direktur Proyek, Rencana Pemukiman dikirimkan kepada Bank untuk direviu 

demi memastikan kesesuaian terhadap kebijakan dan prosedur Bank.  

5.2 Jenis-Jenis Rencana Pemukiman Kembali 

ESS2 diberlakukan jika penyaringan Proyek mengindikasikan bahwa pelaksanaan Proyek akan 

melibatkan pemukiman kembali secara buka sukarela, termasuk pemukiman kembali terkait 

Proyek yang terjadi belum lama berselang atau akan terjadi pada masa depan yang masih dapat 

“terlihat”.  Pemukiman kembali meliputi pemindahan secara fisik (relokasi, kehilangan tempat 

tinggal) dan pemindahan secara ekonomi  (kehilangan lahan atau akses kepada lahan dan 

sumberdaya alam; kehilangan aset atau akses kepada aset, sumber pendapatan atau amta 

pencaharian) sebagai akibat dari (a) pembebasan lahan secara bukan sukarela; atau (b) 

pembatasan secara bukan sukarela terhadap pemanfaatan lahan.  Meliputi pemindahan seperti 

itu baik kehilangan atau pembatasan beerlangsung secara keseluruhan atau sebagian, sementara 

atau permanen. Pedoman berikut ini digunakan untuk mengambil keputusan apakah perlu 

disusun Rencana Pemukiman Kembali yang normal atau yang singkat saja.  
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Tabel 5-1 Jenis-Jenis Rencana Pemukiman Kembali (RPK) 

Jenis RPK Penjelasan 

1. Rencana Pemukiman Kembali 

(Normal) 

Meliputi pemindahan secara fisik (relokasi, kehilangan lahan 

dan tempat tinggal) dan pemindahan secara ekonomi 

(kehilangan lahan, kehilangan aset atau akses menuju aset, 

sumber pendapatan atau mata pencaharian) sebagai akibat 

dari (a) pembebasan lahan secara bukan sukarela atau (b) 

pembatasan pemanfaatan lahan secara bukan sukarela  

2. Rencana Singkat Pemukiman 

Kembali 

 

Jika dampak dari populasi yang dipindahkan secara 

keseluruhan bersifat minor atau kurang dari 200, ITDC dengan 

persetujuan dari Bank, diperbolehkan untuk menyiapkan 

rencana singkat pemukiman kembali berisi hal-hal yang 

dispesifikasikan oleh Bank. Dampak dianggap minor jika 

populasi yang terkena dampak tidak dipindahkan secara fisik 

atau kehilangan kurang dari 10% aset produktif mereka.  
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Bab 6  

KEBIJAKAN HAK DAN USAHA-USAHA REHABILITASI  
 

6.1 Peraturan Ganti Rugi Tanah 

UU No 2 tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya mensyaratkan agar penilaian ganti rugi tanah 

perlu dilakukan oleh penilai profesional dan independen yang mempunyai lisensi dari Badan 

Pertanahan Nasional (BPN). Masyarakat Penilai Profesional Indonesia (MAPPI) telah 

mengeluarkan “Standar Penilaian No 306”, and “Penilaian dalam Konteks Pembebasan Lahan 

untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum” sebagai pedoman dalam melaksanakan UU No 2 

tahun 2012. Kedua standar penilaian tersebut mengikuti prinsip yang sama dengan Undang-

Undang, dimana penentuan nilai ganti rugi didasarkan pada prinsip kemanusiaan, keadilan, 

manfaat, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keselarasan dan 

keberlanjutan.  Nilai ganti rugi yang adil didasarkan pada harga pasar dari properti dengan 

memperhatikan unsur non-fisik yang berkaitan dengan kehilangan kepemilikan properti yang 

disebabkan oleh pembebasan lahan. Penilaian ganti rugi terdiri dari komponen fisik dan non-fisik.  

Komponen fisik yang perlu diberi ganti rugi adalah sebagai berikut:  

 

1. Tanah; 

2. Ruang di atas dan di bawah tanah; 

3. Rumah dan bangunan lainnya; and 

4. Fasilitas dan kelengkapan penunjang suatu bangunan.  

 

Komponen non-fisik yang perlu diberi ganti rugi adalah sebagai berikut: 

 

1. Hak pemilik lahan untuk mendapatkan premium ganti rugi dalam bentuk uang sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku.  Penggantian dilakukan tehadap hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Kehilangan pekerjaan dan usaha, termasuk ganti pekerjaan (UU No. 2 tahun 2012 

dalam Penjelasan Pasal 33 huruf f); 

b. Kehilangan secara emosional yang berhubungan dengan kehilangan tempat tinggal 

akibat pembebasan lahan (UU No. 2 tahun 2012 Pasal 1 Paragraf 10, Penjelasan Pasal 

2 dan Pasal 9, paragraf 2); 

2. Biaya transaksi, seperti biaya pindahan dan pajak-pajak terkait;  

3. Ganti rugi untuk masa tunggu, yaitu pembayaran untuk mengganti waktu jeda di antara 

tanggal penilaian dan perkiran tanggal pembayaran;  

4. Kehilangan nilai dari lahan tersisa, yang dapat dihitung dari nilai lahan secara keseluruhan jika 

tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana dimaksudkan;  

5. Kerusakan fisik dari bangunan dan/atau struktur di atas lahan serta biaya perbaikannya, jika 

ada, sebagai akibat dari pembebasan lahan.  
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6.2 Kebijakan Bank mengenai Ganti Rugi atas Tanah 

Bank mensyaratkan agar rencana pemukiman kembali disiapkan dan disetujui sebelum kegiatan 

pelaksanaan Proyek dimulai.  Selain itu, Bank juga mensyaratkan agar diberikan ganti rugi serta 

bantuan lain pada pihak terdampak untuk memulihkan pendapatan dan taraf kehidupan mereka. 

Secara khusus, kebijakan Bank mensyaratkan pengambilalihan lahan untuk kepentingan Proyek 

hanya dilakukan setelah ganti rugi selesai dibayarkan.  

Kriteria siapa yang bisa mendapatkan ganti rugi adalah faktor penting dalam memberikan 

pembayaran ganti rugi. Oleh sebab itu, inventarisasi properti disertai survei sosial ekonomi serta 

penetapan cut-off-date setelah pengumuman tentang pembebasan lahan dan proses ganti rugi 

serta penyelenggaraan konsultasi publik sangat penting untuk menghindari klaim serta 

perselisihan yang tidak perlu. 

Di samping kriteria siapa yang bisa mendapatkan ganti rugi, perlu disampaikan juga penentuan 

berapa besarnya nilai ganti rugi untuk berbagai jenis lahan yang akan dibebaskan.  Pihak yang 

terkena dampak berikut ini akan berhak untuk mendapatkan ganti rugi: 

 Mereka yang secara resmi memiliki hak atas tanah.  Termasuk dalam golongan ini adalah 

pemilik lahan enclaf dan penggugat yang memenangkan perkara di pengadilan; 

 Mereka yang pada waktu sensus dimulai tidak memiliki hak atas tanah secara resmi, tetapi 

telah mengajukan klaim atas lahan atau aset yang dapat dibenarkan secara peraturan 

perundangan atau mendapat pengakuan melalui proses yang diidentifikasi dalam Rencana 

Pemukiman Kembali. Termasuk dalam golongan ini adalah orang-orang yang mengajukan 

klaim atas lahan yang secara sah dikuasai oleh ITDC; 

 Mereka yang tidak mengajukan klaim apapun atas lahan ITDC yang mereka duduki atau 

manfaatkan.  Termasuk dalam golongan ini adalah orang-orang yang tinggal atau bertani di 

atas lahan ITDC walaupun tidak memiliki hak.  

Tanpa membedakan status apakah mempunyai hak kepemilikan lahan atau tidak, orang yang 

terkena dampak pembebasan lahan tetap dapat menerima ganti rugi atau mendapatkan bantuan 

jika mereka telah menduduki lahan ITDC sebelum tanggal batas akhir untuk bisa mendapatkan 

ganti rugi.  Tanggal batas akhir yang dimaksud adalah tanggal ketika pengukuran aset yang akan 

terkena dampak  dan identifikasi orang yang akan terkena telah dilakukan, yang sama dengan 

tanggal pelaksanaan survei sosial ekonomi. Setelah tanggal tersebut, tidak ada lagi kasus baru 

yang akan dipertimbangkan untuk mendapatkan ganti rugi. Orang yang mencoba menyusup ke 

dalam wilayah Proyek setelah survei sosial ekonomi (sensus dan penilaian) selesai tidak bisa 

mendapatkan ganti rugi atau bantuan pemukiman kembali dalam bentuk apapun.  

(a) Keterpilihan Untuk Mendapatkan ganti Rugi Menurut Hukum Nasional. 

Peraturan perundangan nasional hanya mengakui keterpilihan orang yang memiliki bukti 

kepemilikan lahan (sertifikat tanah) atau telah memanfaatkan lahan.  

(b) Menangani Pendudukan Lahan Secara Ilegal dan Penghuni Liar. 

Menurut kebijakan Bank tentang kriteria keterpilihan, “mereka yang tidak mempunyai hak formal 

atas lahan pada waktu sensus dimulai tetapi telah mengajukan klaim terhadap lahan atau aset, 

asalkan klaim tersebut diakui  menurut hukum negara; atau mendapat pengakuan melalui suatu 
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proses yang terdapat dalam Rencana Pemukiman Kembali; walaupun tidak mempunyai hak 

secara sah atas lahan yang mereka duduki tetap terpilih untuk mendapatkan ganti rugi”  

Dengan kata lain, kondisi tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah atas lahan atau aset lainnya 

tidak dengan sendirinya menjadi halangan untuk mendapatkan ganti rugi atas aset yang hilang 

atau bantuan pemukiman kembali yang lain. Orang yang termasuk dalam golongan ini bisa berada 

dalam wilayah Proyek atau tidak ketika survei atau sensus berlangsung. Pemanfaat sumberdaya 

secara musiman seperti keluarga penggembala ternak atau nelayan, pemburu dan peramu 

kemungkinan mempunyai hubungan ekonomi yang saling tergantung dengan masyarakat dalam 

wilayah Proyek yang akan terkena dampak merugikan akibat pemukiman kembali. Ada atau 

tidaknya populasi dan hubungan ekonomi seperti itu ditentukan melalui konsultasi langsung dan 

juga melalui survei sosial ekonomi.  

(c) Metode Penentuan Tanggal Batas Akhir  

Tanggal batas akhir untuk bisa mendapatkan ganti rugi  adalah tanggal ketika pendataan orang 

dan propertinya dilakukan di wilayah Proyek, yaitu ketika lahan yang akan dibutuhkan Proyek 

telah diidentifikasi dan survei sosial ekonomi dilaksanakan.  Setelah tanggal tersebut, tidak ada 

kasus baru yang akan dipertimbangkan untuk mendapatkan ganti rugi khususnya untuk orang 

yang secara informal atau ilegal menduduki lahan yang bukan miliknya. Penetapan tanggal batas 

akhir diperlukan untuk mencegah pendudukan atau arus migrasi ke dalam wilayah Proyek 

sehingga dapat menimbulkan risiko besar bagi keberlangsungan Proyek. Dengan demikian 

penetapan tanggal batas akhir adalah sangat kritis dan penting.  Panitia Pembebasan Lahan akan 

memainkan peran penting dalam mengidentifikasi para pemanfaat lahan. Mereka akan diberi 

informasi melalui pemberitahuan resmi secara tertulis dan lisan yang disampaikan di hadapan 

pemimpin masyarakat ataupun wakilnya.  

6.2.1 Bentuk-Bentuk Ganti Rugi 

Terdapat berbagai jenis ganti rugi sebagai berikut: (a) tunai; (b) tukar lahan; (c) pemukiman ke 

tempat lain; (d) kepemilikan bersama; atau (e) bentuk ganti rugi lain yang disepakati bersama 

antara ITDC dan pihak yang terkena dampak. Bentuk ganti rugi yang lebih disukai bergantung 

pada pihak terdampak dan dapat merupakan kombinasi dari dua atau lebih bentuk ganti rugi 

tersebut di atas tergantung pada kesepakatan antara ITDC dengan pihak terdampak. Bentuk 

kompensasi yang dipilih merupakan pilihan individu. Tabel 6-1 menunjukkan bentuk-bentuk ganti 

rugi yang sudah lazim.  

Tabel 6-1 Bentuk-Bentuk Ganti Rugi 

Bentuk Ganti Rugi Penjelasan 

Pembayaran Secara Tunai 
Besarnya ganti rugi secara tunai dihitung dengan mengikuti 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilakukan 
penyesuaian ganti rugi berdasarkan inflasi, jika diperlukan. 

Ganti Rugi In-Kind 
Ganti rugi berupa lahan, rumah, bahan bangunan, benih 
tanaman, pupuk, atau pinjaman untuk membeli peralatan, 
dsb. 

Bantuan 
Bantuan bisa berupa uang pindahan, biaya transportasi dan 
penggantian upah pekerja 
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Metode perhitungan berikut ini perlu diadopsi untuk persiapan tabel penilaian aset 

terstandarisasi yang telah disebutkan sebelumnya dan/atau penerapan penilaian spesifik kasus 

per kasusdalam bagi proyek-proyek yang mempunyai dampak signifikan.  

 

Metode Penilaian Aset Terdampak   

 

Sebagaimana dipersyaratkan oleh UU No. 2 tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya, nilai 

dari aset terdampak akan dievaluasi oleh pemnilai independen yang akan ditunjuk oleh ketua Tim 

Pelaksana Pembebasan Tanah.  Seleksi untuk memilih penilai independen dilakukan oleh ITDC 

dengan mengikuti peraturan nasional mengenai pengadaan jasa. Nilai yang ditetapkan oleh 

penilai berlisensi digunakan sebagai dasar dalam melakukan negosiasi dengan pihak terdampak. 

Jenis dan besarnya ganti rugi yang diberikan ditentukan berdasarkan hasil negosiasi antara Tim 

Pembebasan Tanah dengan para pemilik lahan atau bangunan. Penentuan nilai lahan atau 

bangunan dilakukan berdasarkan petak lahan terdampak yang terdiri dari tanah, ruang di atas 

dan di bawah tanah, rumah atau struktur bangunan lainnya, tanaman, obyek yang terkait dengan 

tanah yang terkena dampak, dan/atau kehilangan lain yang dapat dinilai (yaitu kehilangan non-

fisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang seperti kehilangan pekerjaan atau mata 

pencaharian, biaya pindah, biaya berganti pekerjaan, dan nilai dari properti yang tersisa).  Sisa 

properti yang secara fisik atau ekonomi tidak lagi dapat dihuni, digunakan atau dijual dapat diberi 

ganti rugi jika dikehendaki oleh pemiliknya. Penilaian ganti rugi oleh penilai independen dan 

berlisensi dilakukan sesuai dengan pedoman baku yang dikeluarkan oleh MAPPI. Nilai ganti rugi 

adalah gabungan dari harga pasar ditambah biaya transaksi dan biaya-biaya lain termasuk 

premium sebagai berikut: 

 

a. Aset Fisik: tanah, rumah, struktur bangunan lainnya, fasilitas, tanaman dan hal-hal lain yang 

terkait dengan lahan yang akan dibebaskan sehingga pemilik dapat membeli properti di 

tempat lain dengan mutu paling kurang sama dengan yang dimilikinya sebelum terjadi 

pembebasan lahan;  

b. Aset Non-Fisik: kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, ganti pekerjaan, kehilangan secara 

emosional, biaya transaksi, bunga bank, kehilangan akibat lahan tersisa dan kerugian non-fisik 

lainnya; 

c. Premium: dihitung dari nilai setara dengan kehilangan pekerjaan dan usaha, serta ganti 

pekerjaan. 

 
Ringkasan metode penilaian aset fisik dan non-fisik yang dilakukan oleh penilai independen dan 

berlisensi disajikan dalam Tabel 6-2 berikut ini.  

Tabel 6-2 Metode Penilaian Ganti Rugi Lahan atau Obyek Lainnya 

Obyek Dasar Penilaian 

Tanah Harga pasar dan/atau senilai kehilangan pemasukan. 

Gedung 
Biaya pembangunan gedung baru dengan pertimbangan selisih ganti rugi 
untuk gedung baru dan nilai gedung lama yang kondisinya sudah 
memburuk. 

Tumbuhan 
Harga pasar: 
o Harga satu siklus panen; 
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o Harga pasar berdasarkan standar harga instansi terkait;  
 
Atau  
 
Harga berdasarkan biaya: 
o Biaya menumbuhkan tumbuhan hingga masa melepaskannya 

(sebelum panen). 

Biaya transaksi Biaya pemindahan, pajak, biaja notaris. 

Ganti rugi masa 
tunggu 

Setoran bank / bunga pinjaman. 

Kelebihan petak 
yang tidak terpakai 
 

Harga pasar. 

Kerusakan lainnya 
 

Harga pemulihan. 

Total 

Tidak dapat kurang dari harga pasar non-spekulasi dan berdasarkan 
peraturan perundangan yang berlaku. 
 
Mencerminkan nilai riil properti bagi pemiliknya (MTP) 

Biaya premium 
Biaya premium untuk pemilik yang enggan menjual dan menganggap 
propertinya tak ternilai (20-40% dari estimasi total harga fisik) 

 
 
Hak-Hak Penerimaan Ganti Rugi 
 
Hak-hak dari masyarakat terdampak Proyek dalam kaitan dengan penerimaan ganti rugi 

pembebasan lahan dapat dilihat dalam Tabel 6-3 bawah ini. 

Tabel 6-3 Matriks Hak Masyarakat Terdampak Proyek 

Masyarakat Terdampak Proyek 
Hak 

Pemilik tanah/aset yang kehilangan tanah 

dan/atau aset lainnya (termasuk gedung, 

bangunan, pekerjaan umum, pohon, dll.) 

serta kehilangan pemasukan. 

Ganti rugi untuk kehilangan lahan dan aset-aset 

lain di atas lahan yang dilepaskan, berdasarkan 

valuasi nilai yang dilaksanakan oleh penilai 

berlisensi (licensed appraiser).  

Pemilik tanah/aset yang kehilangan 

sumber mata pencahariannya untuk 

sementara maupun selamanya. 

 

Ganti rugi untuk kehilangan sumber pemasukan 

dan mata pencaharian berdasarkan valuasi nilai 

untuk aset nonfisik yang dilaksanakan oleh penilai 

berlisensi, serta fasilitasi untuk pemulihan mata 

pencaharian. 

Orang-orang yang memiliki dan mendiami 

hunian serta bangunan lainnya di atas 

tanah milik negara atau pemerintah, tanpa 

hak  atau klaim yang diakui hukum atas 

tanah yang diduduki.  

Ganti rugi untuk kehilangan hunian dan bangunan 

lainnya, untuk sumber pemasukan atau mata 

pencaharian, serta bantuan untuk pemukiman 

kembali berdasarkan valuasi yang dilaksanakan 

oleh penilai berlisensi. 

Penyewa hunian dan bangunan lain yang 

dibangun di atas tanah negara atau 

pemerintah tanpa hak atau klaim yang 

Proyek memberikan cukup waktu (setidaknya dua 

bulan sebelum tenggat waktu/pada waktu survey 

sensus) bagi para penyewa untuk mencari tempat 
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diakui hukum atas tanah yang diduduki.  baru ataupun bantuan lain yang disepakati oleh 

penyewa berikut instansi/badan terkait. Bantuan 

dapat berupa tunjangan pindahan, tunjangan 

peralihan, dan bantuan mata pencaharian. 

Petani bagi hasil. Bantuan untuk pemulihan mata pencaharian. 

 

Penghuni liar. Ganti rugi untuk gedung dan bangunan. Bantuan 

untuk pemulihan mata pencaharian dan fasilitasi 

untuk mengakses perumahan rakyat. Tunjangan 

peralihan dan tunjangan pindahan. Perbaikan 

tempat. 

Penyusup, yaitu orang yang membesar-

besarkan ataupun meluaskan klaim tanah 

pribadinya dengan mengaku-ngaku tanah 

pemerintah atau tanah negara di 

sekitarnya sebagai bagian dari milik 

pribadinyanya. 

Ganti rugi untuk gedung dan bangunan. Bantuan 

untuk pemulihan mata pencaharian dan fasilitasi 

untuk mengakses perumahan rakyat. Tunjangan 

peralihan dan tunjangan pindahan. Perbaikan 

tempat. 

Penyusup yang menduduki lahan di 

wilayah Proyek setelah tenggat waktu yang 

diumumkan. 

Tidak berhak atas ganti rugi apapun. 

 

 

6.3 Pemulihan Mata Pencaharian 

Aspek penting dalam menyiapkan rencana pembebasan lahan dan pemukiman kembali adalah 

pengumpulan data di area yang diperlukan Proyek agar dapat mengevaluasi masyarakat yang 

berpotensi terkena dampak. Formulir aplikasi Proyek memerlukan identifikasi pihak yang akan 

terkena dampak pada level individu atau keluarga khususnya kelompok rentan seperti 

perempuan, anak-anak, orang tua, rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, etnik minoritas, 

dsb. Data yang perlu dikumpulkan termasuk informasi sebagai berikut: jumlah orang; jumlah, 

jenis, dan luas rumah yang akan terkena dampak; jumlah, kategori dan luas petak hunian dan 

lahan pertanian yang akan terdampak; dan aset produktif yang akan terkena dampak sebagai 

persentase dari aset produktif secara keseluruhan.  
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Bab 7  

PENGATURAN PELAKSANAAN PEMBEBASAN LAHAN 
 

Pengaturan organisasional untuk pross pembebasan lahan harus sesuai dengan UU No. 2 Tahun 

2012 berikut peraturan pelaksanaannya. UU ini menetapkan bahwa proses pembebasan tanah 

mencakup empat tahap: perencanaan, persiapan, penyelenggaraan dan pamindahtanganan 

tanah yang dibebaskan kepada ITDC. Proses pembebasan tanah selama tahap persiapan dan 

penyelenggaraan telah dipaparkan pada bab lain dalam dokumen ini.  

 

Begitu Proyek disetujui oleh Bank ITDC harus mempersiapkan draf RPK (ataupun draf RPK Yang 

Dipersingkat, sebagaimana berlaku). RPK harus dipersiapkan berdasarkan informasi yang 

disediakan oleh Rencana Pembebasan Tanah, serta Laporan Inventarisasi dan Identifikasi oleh 

Badan Pertanahan Nasional (BPN). RPK versi final akan ditandatangani oleh Bupati Lombok 

Tengah (atau Gubernur Nusa Tenggara Barat) dan Presiden Direktur TDC. Proses pembebasan 

Tanah sudah harus selesai sebelum konstruksi dimulai.  

 

ITDC melaksanakan proses seleksi penilai independen yang berlisensi melaui proses pengadaan 

yang sesuai dengan peraturan perundangan Republik Indonesia. Kepala Tim Penyelenggaraan 

Pembebasan Tanah (dari BPN) akan menunjuk para penilai yang diilih oleh badan penyelenggara. 

Para penilai menghitung nilai aset fisik dan non fisik menurut Standar Penialian Indonesia (SPI) 

306. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, tingkat ganti rugi aset terdampak akan dipergunakan 

sebagai basis untuk tawar menawar.  

 

ITDC akan membayar ganti rugi sebagaimana disepakati dalam negosiasi. BPN akan 

memindahtangankan tanah yang sudah dibebaskan kepada ITDC begitu seluruh ganti rugi telah 

dibayar dan/atau ganti rugi telah dikonsinyasikan kepada pengadilan (bagi pihak-pihak yang 

bersikukuh tidak mau menyepakati ganti rugi.) Dalam praktiknya, sebelum konsinyasi, ITDC dan 

BPN menggunakan pendekatan persuasif kepada pihak-pihak yang tidak mau menerima ganti 

rugi. Demikian juga pengadilan yang menerima konsinyasi menggunakan pendekatan persuasif 

kepada pihak yang dikonsinyasi agar mau menerima ganti ruginya. Menurut hukum begitu proses 

pemindahtanganan selesai, ITDC bisa memulai pembangunan. 

7.1 Struktur Penyelenggaraan ITDC 

ITDC perlu menyusun Tim Pembebasan Tanah, atau tetap mengadakan tim yang sudah ada. 

Kewajibannya adalah untuk menyelesaikan pembebasan tanah Proyek secara terbuka, 

transparan, dan partisipatif. Himpunan bagian dari tim ini akan beroperasi di masing-masing desa 

di mana pembebasan tanah masih perlu dilangsungkan. Himpunan bagian ini terdiri dari: 

 Tim inti ITDC; 

 Kepala Desa; dan 

 Perwakilan-perwakilan masyarakat terdampak (sekurang-kurangnya dua orang). 
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ITDC akan mengawasi seluruh perencanaan pemukiman kembali dan mengoordinasikan seluruh 

isu terkait ganti rugi tanah enklaf. Penyelenggaraan ini juga akan melibatkan pihak-pihak 

berwenang dari pemerintah setempat. 

Pengaturan penyelenggaraan yang mendasari KKPK adalah sebagai berikut ini: 

 Pengaturan penyelenggaraan Proyek; dan 

 Pengaturan penyelenggaraan untuk kegiatan pemukiman kembali dan penggantian rugi yang 

sesuai dengan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, sebagaimana diikhtisarkan dalam 

Bab 4. 

7.2 Pelatihan 

Bank akan memberikan pelatihan dan bantuan teknis pada PMU untuk melakukan reviu dan 

menyetujui RPK. Kebutuhan pengembangan kapasitas dalam pembebasan lahan didasarkan pada 

fakta bahwa setelah pembebasan lahan untuk Proyek dituntaskan, perbaikan infrastruktur di 

desa-desa (subkomponen 1.2) kemungkinan juga membutuhkan pembebasan hak atas lahan 

demi kepentingan umum. Walaupun dalam hal ini pembebasan lahan  akan menjadi tanggung 

jawab pemerintah setempat, pencairan dana yang efisien dan kemajuan pembangunan akan 

membutuhkan PMU (yaitu ITDC) untuk terlibat dalam pembebasan lahan.  

7.3 Prakiraan Anggaran 

Menurut Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Prosedur Pengadaan Tanah untuk 

Pembangunan bagi Kepentingan Umum, alokasi dana untuk pengadaan tanah terdiri dari biaya 

ganti rugi, biaya operasional, dan biaya untuk menunjang kegiatan-kegiatan terkait. 

Setelah penyelesaian studi sosioekonomi spesifik kawasan, informasi mengenai dampak tertentu, 

pendapatan orang perorangan dan Kepala Keluarga, serta jumlah masyarakat terdampak dan 

data demografis lainnya akan tersedia untuk memfasilitasi persiapan anggaran terperinci yang 

akurat untuk setiap tanah yang dibebaskan. Tim akan mengelola dan memantau anggaran melalui 

peraturan-peraturan administratif dan keuangan, buku-buku pentunjuk, dan prosedur standar 

operasional untuk setiap kegiatan lain yang berhak mendapatkan pembayaran. Salah satu staf 

akuntansi selaku perwakilan PMU akan secara permanen menempel pada Tim. 
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Bab 8  

KONSULTASI PUBLIK DAN PENYINGKAPAN INFORMASI 

 

Konsultasi dan penyingkapan terkait pembebasan tanah dimulai sejak perencanaan dan berlanjut 

hingga tahap persiapan dan penyelenggaraan, termasuk pemukiman kembali. Singkatnya, UU 2 

Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya merncikan bahwa konsultasi harus dilaksanakan 

dalam kegiatan-kegiatan berikut ini: 

 

a. Pada fase perencanaan: singkapkan kepada MTP lokasi Proyek yang direncanakan, maksud 

dan tujuan pembangunan, langkah-langkah dan tenggat waktu untuk pembebasan tanah, 

peranan penilai-penilai berlisensi dalam caluasi aset, bentuk-bentuk insentif atau ganti rugi, 

aset-aset atau obyek-obyek yang memenuhi persyaratan untuk ganti rugi (fisik maupun non-

fisik, termasuk premium), ganti rugi untuk fasilitas masyarakat, serta hal dan kewajiban MTP 

yang memenuhi persyaratan. Konsultasi dilakukan melalui jalur pertemuan publik, media, dan 

informasi yang disebarkan dari kantor-kantor desa terdekat lokasi Proyek. Konsultasi 

menggunakan pendekatan dialog, dan dapat dilaksanakan lebih dari sekali, tergantung 

kebutuhan dan kesepakatan yang dicapai. Kesepakatan akan tercatat secara tertulis. Lokasi 

investasi fisik yang ditentukan membutuhkan tanah akan disingkapkan kepada pihak publik 

melalui media, pada situs web pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta 

pada situs web ITDC. 

 

b. Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus berkonsultasi pada pemilik-pemilik aset pada saat 

inventarisasi dan identifikasi aset-aset terdampak. Hasil inventarisasi akan disingkapkan di 

kantor-kantor Desa Kuta, Mertak dan Sengon, serta kantor Kecamatan Pujut selama tidak 

lebih dari 14 hari untuk mendapatkan konfirmasi dan menerima keluhan. 

 

c. Informasi mengenai hasil valuasi aset yang dilakukan oleh penilai berlisensi harus diberikan 

kepada MTP dan dipergunakan sebagai basis untuk tawar menawar. 

 

d. RPK versi draf dan final harus disingkapkan di Desa Kuta, Desa Mertak dan Desa Sengon pada 

titik-titik terdekat dengan lokasi proyek infrastruktur yang membutuhkan tanah, pada situs 

web pemerintah setempat, dan/atau pada situs web ITDC. 

8.1 Konsultasi Publik Selama Tahap Persiapan 

Konsultasi publik adalah bagian penting dari persiapan pembebasan tanah. Pengumuman kepada 

publik mengenai rencana pembangunan harus dikomunikasikan kepada masyarakat pada lokasi 

dan waktu yang ditentukan. Konsultasi publik harus mencakup anggota-anggota masyarakat 

terdampak, dan juga pihak-pihak yang dituakan oleh masyarakat secara luas. Proses ini dapat 

memfasilitasi upaya-upaya ITDC untuk meresponi kekhawatiran-kekhawatiran masyarakat 

terhadap Proyek. Tim Persiapan harus melangsungkan konsultasi Publik dalam jangka waktu 60 

hari kerja setelah tanggal penandatanganan lokasi proyek dan mengikhtisarkan hasilnya dalam 

notulensi kesepakatan. Apabila ada keberatan dari pihak masyarakat, Tim melangsungkan 
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konsultasi publik kedua dalam jangka waktu 30 hari kerja setelah tanggal notulensi kesepakatan. 

Proses ini diulangi lagi setelah 60 hari.   

Kesepakatan antara ITDC dan masyarakat sangatlah penting untuk memitigasi potensi sengketa 

atau menghindari perlunya ada sengketa yang naik ke tingkat Provinsi. Jika masih ada juga 

keberatan pada rencana akuisisi tanah, Gubernur wajib membentuk Tim Peninjau Keberatan 

untuk meninjau keberatannya. Proses peninjauan keberatan harus terlaksana dalam 14 hari. Dari 

sini, Gubernur akan menerbitkan surat rekomendasi untuk menyatakan apakah lokasi yang 

direncanakan untuk pembangunan akhirnya disetujui atau ditolak. 

Konsultasi publik harus diselenggarakan sedini mungkin, dengan cara yang tepat waktu.Artinya, 

masyarakat yang berpotensi terdampak harus mendapatkan pemberitahuan mengenai rancangan 

konseptualnya untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan strategis terkait proyek 

menghindari risiko-risiko besar dalam hal lingkungan hidup dan sosial, dan bahwa manfaat Proyek 

dapat dioptimalkan. 

ITDC harus menyelenggarakan konsultasi-konsultasi bermakna dengan masyarakat terdampak 

dan pemangku-pemangku kepentingan terkait, termasuk instansi kewenangan setempat, dan 

lembaga nonpemerintah/lembaga swadaya masyarakat. Identifikasi yang saksama dan prioritas 

pada pemangku kepentingan sangatlah penting, terutama perhatian untuk segmen masyarakat 

yang rentan, kurang beruntung, dan suaranya jarang terdengar. Dari titik ini, para pemangku 

kepentingan yang teridentifikasi harus dikonsultasikan pada berbagai taraf, tergantung tingkat 

potensi dampaknya.   

8.2 Konsultasi Publik Selama Tahap Penyelenggaraan 

Konsultasi Publik selama tahap penyelenggaraan harus berkaitan dengan:  

a. Kelanjutan proses sebelumya selama pemilihan lokasi, penyaringan, dan proses 

pengembangan rencana pembebasan tanah;  

b. Pemberitahuan kepada pihak-pihak terdampak;  

c. Dokumentasi aset;  

d. Persetujuan mengenai ganti rugi; dan  

e. Persiapan kontrak, pembayaran kompensasi, serta penyediaan bantuan dalam pemukiman 

kembali.   

Perincian dan cakupan langkah-langkah ini bergantung dari sifat dan jangkauan potensi dampak, 

serta ganti rugi yang dibutuhkan.   

8.2.1 Kelanjutan 

Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pembebasan tanah adalah kelanjutan konsultasi 

publik dan keikutsertaan masyarakat di dalamnya. Ini merupakan kelanjutan proses sebelumnya 

selama pemilihan lokasi, penyaringan, sensus, dan proses pengembangan rencana yang 

bergantung pada cakupan potensi dampak. Masyarakat dan pemilik tanah harus mendapatkan 

informasi mengenai persetujuan atas RPK dan implikasinya atas MTP dalam hal pembebasan 

tanah dan penggantian rugi. Perlu dicatat bahwa ini harus tercakup dalam proses yang berlanjut 

untuk memastikan bahwa tidak ada pihak perorangan atan rumah tangga terdampak yang 
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“diberitahu” secara tiba-tiba dalam satu hari bahwa mereka akan terdampak secara tertentu. 

Namun proses yang berkelanjutan ini harus mengajak keterlibatan masyarakat terdampak dalam 

Proyek dan beritikad memberitahu masyarakat secara partisipatif, sejak dari awal hingga akhir. 

8.2.2 Pemberitahuan 

Pada kesempatan sedini mungkin, Proyek harus melakukan pemberitahuan tentang pembebasan 

tanah kepada pemilik dan pengguna tanah. Para pengguna akan dibertahu melalui 

pemberitahuan formal tertulis, namun akan ada juga pemberitahuan lisan oleh Kepala Desa atau 

wakil-wakilnya untuk menjangkau warga yang buta huruf, misalnya kaum lanjut usia. Selain itu, 

Tim Pembebasan Lahan serta pemilik-pemilik tanah dan pengguna-pengguna tanah yang 

terdampak akan mendampingi tim survei untuk mengidentifikasi tempat-tempat sensitif 

sebagaimana dibutuhkan. 

8.2.3 Dokumentasi 

Tim Pembebasan Tanah akan mengatur pertemuan-pertemuan dengan orang perorangan 

maupun rumah-rumah tangga terdampak untuk membicarakan proses ganti rugi. Untuk setiap 

orang perorangan maupun rumah tangga terdampak, Tim akan menyelesaikan inventarisasi ganti 

rugi yang memuat seluruh informasi pribadi yang dibutuhkan dari pihak terdampak dan orang-

orang yang diaku sebagai anggota keluargannya, keseluruhan kepemilikan tanah, inventarisasi 

aset terdampak, dan informasi mengenai situasi dan kondisi mereka untuk dipantau di waktu 

mendatang. Fotografi harus dipergunakan untuk menunjang informasi yang terkumpul. Informas 

ini dikonfirmasikan dan disaksikan oleh perwakilan-perwakilan pemerintah setempat. Berkas-

berkas harus senantiasa diperbaharui dan mencakup dokumentasi mengenai tanah. Setiap orang 

perorangan harus diberikan satu salinan berkas yang tertanggal pada waktu negosiasi.Ini penting 

untuk menunjang pemantauan jangka panjang proses pembebasan lahan dari masing-masing 

MTP. Klaim dan aset harus di dokumentasikan secara tertulis. 

8.2.4 Persetujuan 

Pilihan ganti rugi harus dipaparkan sejelas-jelasnya kepada orang perorangan atau rumah tangga 

terdampak. Tim Pembebasan Tanah menyusun kontrak, mendaftarkan seluruh properti 

kepemilikan dan tanah yang diserahkan, serta jenis-jenis kompensasi (uang tunai dan/atau aset 

sejenis). Orang yang memilih ganti rugi berupa aset sejenis akan mendapatkan formulir 

pemesanan, yang ditandatangani dan disaksikan. Sebelum ditandatangani, kontrak ganti rugi 

dibacakan secara lisan di hadapan pihak terdampak dan Tim Perencanaan Teknis terkait, Tim 

Ganti Rugi tingkat Provinsi dan Kecamatan, dan tokoh-tokoh desa. Pemindahtanganan properti 

seperti tanah dan bangunan, berikut pembayaran ganti rugi, harus dilakukan di tengah-tengah 

kehadiran pihak-pihak terdampak dan Tim Pembebasan Tanah. 

8.3 Pencatatan 

Perincian rekam jejak konsultasi dan kegiatan penyingkapan informasi harus dikelola secara 

berkelanjutan. Karena setiap proses mengandung implikasi hukum, lebih banyak informasi  selalu 

lebih baik daripada kurang informasi. 
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Bab 9  

MEKANISME PENANGANAN KELUHAN (MPK) 
 

Proses, prosedur, keperluan serta waktu untuk penanganan keluhan dalam tahap pembebasan 

lahan perlu dilakukan dengan mengacu UU No 2 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya. 

Jika telah ada, ITDC dapat menggunakan sistem penanganan keluhan yang berjalan, atau  

memulai sistem baru untuk menerima dan menanggapi keluhan terkait pembebasan lahan dan 

pemukiman kembali. Keberatan terhadap aspek apapun dari Proyek termasuk pembebasan lahan 

perlu ditindaklanjuti melalui konsultasi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian, sedapat 

mungkin di lokasi Proyek. Jika diperlukan pemerintah kabupaten Lombok Tengah, kecamatan 

Pujut, serta desa Kuta, Mertak, Sengon dan Sukadana perlu terlibat dalam penanganan keluhan 

masyarakat. Keluhan yang tidak dapat ditangani diselesaikan melalui proses hukum sebagaimana 

telah digariskan dalam UU 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012. Tidak boleh 

ada biaya yang dibebankan kepada pihak yang menyampaikan keluhan. Penerimaan keluhan dan 

mekanisme penanganannya  perlu peka terhadap aspek budaya dan gender.  

 

Selama tahap awal dari proses penilaian ganti rugi lahan, salinan MPK akan diberikan pada pihak 

yang akan terkena dampak untuk digunakan sebagai pedoman dalam mengajukan pengaduan 

atau keluhan. RPK harus memuat MPK yang jelas termasuk merincikan kontak atau tempat untuk 

mengajukan keluhan yang disebarkan secara luas. Keluhan dan penangannya harus 

didokumentasikan dan disertakan dalam laporan triwulan ITDC kepada Bank.   

 

Langkah pertama dalam proses pengaduan adalah mengontak Tim Pembebasan Tanah baik 

secara langsung, melalui telepon, SMS, atau surat/pos elektronik. Keluhan yang masuk dicatat 

dalam daftar keluhan dan dikirimkan kepada pihak terkait untuk dicarikan solusinya. Apabila 

keluhan tidak dapat diselesaikan dengan cara yang memuaskan dalam waktu 5 hari, masalah 

dibawa lanjut ke tingkat berikutnya. Catatan penyelesaian atau keputusan untuk membawanya ka 

tingkat lebih lanjut dicatat dalam daftar keluhan. 

Untuk kasus pengaduan yang tidak dapat diselesaikan dalam 5 hari: 

 Pihak terdampak diminta mengajukan pengaduan tertulis terkait masalah seputar proses 

pemukiman kembali atau ganti rugi. Nota pengaduan perlu ditandatangani dan diberi tanggal 

oleh pihak yang menyampaikan keluhan atau pengaduan.  

 Anggota Tim Pembebasan Tanah akan berlaku sebagai Petugas Narahubung Proyek (PNP) 

yang akan memfasilitasi hubungan dengan MTP. Para PNP bekerjasama dengan Tim 

Manajemen. Pengaduan secara verbal dan informal juga akan didokumentasikan oleh PNP. 

Dokumen pengaduan formal harus perlu membubuhkan cap jempol pihak pengadu. 

 PNP atau wakilnya berkonsultasi untuk menentukan kelayakan atau kesahihan klaim. Jika sah, 

Panitia akan memberitahu pengadu dan memberikan tanggapan dalam waktu 14 hari.  Dalam 

kurun waktu tersebut dilakukan pertemuan dan diskusi dengan pengadu.  

 Jika pengaduan berkaitan dengan penilaian harga suatu aset, maka perlu dilakukan penilaian 

ulang kedua atau ketiga, hingga dapat diterima oleh kedua belah pihak. Hal ini dilaksanakan 

oleh penilai independen terpisah, dan bukan oleh penilai yang sama dengan sebelumnya. 
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Pada setiap tahap pengaduan, PNP memberikan bantuan kepada pengadu untuk 

memfasilitasi penyelesaian keluhannya serta memastikan masalahnya ditangani secara 

memadai. 

Jika, setelah mendapatkan tanggapan, keluhan masih belum juga terselesaikan, Proyek 

membentuk Panitia Penindaklanjutan Pengaduan, untuk menghadapi kasus yang dibawa ke 

pengadilan oleh MTP. 

PNP memastikan bahwa setiap keluhan diberi nomor referensi sehingga mempermudah 

pelacakan dan tindakan yang tercatat benar-benar dituntaskan. Catatan harian keluhan memuat 

hal-hal sebagai berikut: 

 Tanggal pelaporan keluhan; 

 Tanggal Catatan Harian Pengaduan (Grievance Log) terunggah ke basis data proyek; 

 Tanggal pengiriman informasi tindak lanjut korektif yang diusulkan kepada pengadu (jika 

berlaku); 

 Tanggal pengiriman respon kepada pengadu; dan 

 Tanggal penutupan keluhan. 

Petugas Pengaduan bertanggung jawab atas: 

 Penyediaan laporan mingguan yang merincikan jumlah dan status keluhan kepada Tim 

Pembebasan Tanah; 

 Masalah-masalah yang belum terselesaikan dan masih perlu ditindaklanjuti; dan 

 Laporan bulanan yang memuat analisis jenis-jenis keluhan, tingkat keluhan, serta tindakan-

tindakan untuk mengurangi dan menyelesaikan keluhan. 
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Bab 10  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

 

Penyelenggaraan RPK oleh ITDC akan dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Bank. Tim 

monitoring eksternal yang berpengalaman akan dipilih untuk melaksanakan monitoring dan 

evaluasi  pemukiman kembali dari Proyek ini dua kali dalam setahun untuk memastikan 

pembebasan tanah dan pemukiman kembali terlaksana sesuai dengan RPK dan KKPK yang telah 

disetujui. Status dan isu-isu yang masih menunggu keputusan, berikut tindak lanjut untuk 

menangani isu-isu tersebut harus tercakup dalam laporan monitoring pemukiman kembali. 

Monitoring dan Evaluasi akan terpusat pada indikator-indikator utama yang dirincikan dalam RPK 

yang telah disetujui, yang mencakup antara lain: (a) proses konsultasi; (b) MTP yang memenuhi 

persyaratan; (c) tingkat dan bentuk ganti rugi yang disepakati; (d) pembayaran ganti rugi dan 

penyampaian bantuan; (e) penyelenggaraan rencana pemulihan mata pencaharian; (f) tindak 

lanjut proses hukum dari tanah yang sudah dibebaskan/masih tersisa; (g) efektivitas mekanisme 

penanganan keluhan; (h) jumlah dan jenis keluhan berikut tindak lanjutnya; (i) penyingkapan RPK 

dan transparansi selama proses pembebasan tanah. ITDC harus menyerahkan laporan monitoring 

dua kali dalam setahun sebagaimana ditetapkan dalam RPK.  

Ketiga komponen rencana monitoring mencakup pemantauan kinerja, pemantauan dampak, dan 

audit penyelesaian.  

 Pemantauan kinerja: pertemuan-pertemuan publik yang telah diadakan, pengaduan yang 

telah ditindaklanjuti, ganti rugi yang telah dibayarkan, dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat 

dikategorikan dan dikuantifikasi sebagai indikator kinerja.  

 Pemantauan dampak: terutama soal kondisi sosioekonomi, terlebih soal pendapatan dan 

taraf hidup masyarakatterdampak secara ekonomi. Pemantauan dampak dimaksudkan untuk 

memberikan penilaian obyektif pada dampak pemukiman kembali.  

 Audit Penyelesaian: tidak hanya merekam pencapaian akhir dari pembebasan tanah, tetapi 

juga menarik dari pemantauan dampak untuk menentukan apakah upaya-upaya ITDC untuk 

memulihkan taraf hidup PAP telah dirancang dan diselenggarakan dengan baik.  

10.1 Pengaturan dan Pemantauan 

ITDC harus memantau kegiatan-kegiatan baik selama maupun sesudah pemuliman kembali. 

Pemantauan meliputi monitoring internal yang dipersiapkan oleh ITDC sendiri, maupun 

monitoring eksternal yang mempekerjakan konsultan pihak ketiga untuk memantau pemukiman 

kembali permanen serta pemulihan taraf hidup MTP. Proses RPK tidak berenti setelah orang-

orang dimukimkan kembali; monitoring masih diperlukan untuk memantau kondisi sosioekonomi 

perorangan maupun keluarga setelah dimukimkan kembali.  

Monitoring berlanjut selama beberapa tahun setelah pemukiman kembali selesai, untuk 

memastikan bahwa MTP telah berhasil memulai kembali penghidupannya di tempat yang baru. 

Kondisi ekonomi MTP harus lebih baik atau setidaknya sama seperti sebelum dimukimkan kembali. 

Monitoring diperlu-kan untuk memantau kemajuan faktor-faktor ini selama tahap konstruksi 

hingga operasional Proyek. 
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Ruma-rumah tangga yang dimukimkan kembali serta pihak-pihak tertentu lainnya yang juga 

terdampak berhak mendapatkan: 

 Aset bergerak seperti rumah dan bangunan lainnya dipindahkan dan ditegakkan kembali di 

tempat pemukiman kembali, atau diganti sepenuhnya atas biaya ITDC. 

 Kehilangan pendapatan atau aset-aset yang menghasilkan pendapatan diganti selama jangka 

waktu tertentu sebagaimana disetujui oleh para pemilik tanah dan ITDC. 

 Masyarakat tetap mendapat akses kepada infrastruktur yang telah dapat mereka akses 

sebelum pemukiman kembali, atau akses kepada infrastruktur serupa ataupun lebih baik. 

 Menyampaikan pengaduan dan mengejar tindaklanjutnya melalui kanal-kanal yang sesuai. 

Monitoring dan evaluasi mempunyai tiga fungsi utama berikut ini: 

1. Menyediakan informasi mengenai berbagai kemajuan, untuk memeriksa apakah Proyeknya 

menyelenggarakan pembebasan tanah dan pemukiman kembali sesuai dengan RPK dan KKPK 

yang telah disetujui dalam komitmen-komitmen ITDC maupun kepatuhan kepada standar 

kebijakan Bank.  

2. Memberikan penilaian atas pencapaian-pencapaian proses berikut tujuan-tujuan spesifiknya, 

serta pengertian atas masalah-masalah yang muncul dalam penyelenggaraan.  

3. Menilai hal0hal praktis seperti mata pencaharian, taraf hidup, dan pendapatan orang-orang 

yang dimukimkan kembali.  

Survei monitoring dilaksanakan per triwulan, satwulan, atau tahun, tergantung tujuan dan jangka 

waktu yang diwajibkan. Survei persepsi masyarakat, misalnya, dapat dilaksanakan baik per 

triwulan maupun per tahun untuk merefleksikan wawasan masayarakat tentang keberhasilan 

relokasi serta sikap-sikap terhadap ITDC. Survei sosioekonomi selengkapnya harus dilaksanakan 

dalam 36 bulan setelah seluruh pemukiman kembali selesai terlaksana.  

Rencana monitoring yang diusulkan dalam RPK harus mencakup parameter- parameters yang 

perlu dipantau, indikator-indikator kinerja, lokasi, frekuensi dan durasi, pihak-pihak yang diserahi 

tanggung jawab, instansi-instansi pengawas, serta pelatihan dan biayanya.  

10.2 Indikator Monitoring 

Indikator untuk mengukur tujuan dan penuntasan proyek dalam monitoring dan evaluasi RPK 

dijabarkan sebagai berikut: 

 Indikator input: mengukur sumberdaya manusia maupun sumberdaya keuangan yang 

dipusatkan untuk program atau intervensi tertentu (yaitu jumlah pekerja lokal, pembiayaan 

untuk kegiatan-kegiatan RPK, serta program-program pelatihan yang ditawarkan).  

 Indikator Proses: mengukur cara-cara penyediaan jasa dan barang untuk program (yaitu 

partisipasi pemangku kepentingan dalam konsultasi publik, peningkatan kapasitas 

pemerintah atau lembaga nonpemerintah/lembaga swadaya masyarakat). 

 Indikator output mengukur kuantitas barang dan jasa yang diproduksi dan efisiensi 

produksinya (yaitu jumlah orang yang mendapat pelatihan atau ikut serta program 

pengembangan masyarakat, kecepatan meresponi pengaduan). 
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 Indikator hasil mengukur hasil-hasil pencapaian penyediaan barang dan jasa secara lebih luas 

(yaitu tingkat pendapatan, tingkat keikutsertaan masyarakat dalam lapangan kerja yang 

tersedia). 

 Indikator dampak mengukur perubahan jangka menengah hingga panjaang dalam taraf 

hidup, perilaku dan sikap dari kelompok target akibat kegiatan-kegiatan pemukiman kembali. 

Keberhasilan RPK utamanya diukur dari indikator hasil dan indikator dampak, karena kedua 

indikator inilah yang menentukan apakan pemukiman kembali telah mencapai hasil dan tujuan 

yang dimaksudkan, terutama dalam hal kondisi sosioekonomi. Indikator dampak terutama 

penting untuk mengukur kondisi jangka menengah dan jangka panjang dari pihak-pihak 

terdampak. 

 


