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I. PENGANTAR 

Penerimaan sebuah keluhan dari tiga orang yang terdampak oleh proyek, yang meminta1.
agar identitas mereka dirahasiakan, memicu sebuah peninjauan kepatuhan terhadap Program 
Pengelolaan Investasi Terintegrasi untuk Sumber Daya Air Citarum (ICWRMIP) di Indonesia 
(Pinjaman 2500 dan 2501, Proyek). Permohonan peninjauan kepatuhan dimasukkan oleh 
Hamong Santono dari lembaga swadaya masyarakat, Aliansi Rakyat untuk Citarum – ARUM 
atas nama ketiga orang terdampak ini pada Januari 2012. 

CRP melakukan peninjauan kepatuhan sesuai dengan proses yang dijelaskan dalam2.
Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas (2003) dan mengeluarkan laporan akhirnya pada Februari 
2013.1 Pada 12 March 2013, Dewan Direktur (Dewan) dari Bank Pembangunan Asia (ADB) 
menyetujui rekomendari dari Laporan Akhir CRP.  Karenanya, sebuah Manajemen Rencana 
Aksi Perbaikan (MRAP) diajukan oleh Manajemen Dewan sebagai informasi pada 29 Agustus 
2013.  MRAP merincikan upaya dari pelaksanaan rekomendasi CRP.  

Sesuai dengan aturan dari Manual Operasi (OM) bagian L1 dari Mekanisme3.
Akuntabilitas,2 CRP memasukkan rancangan dari laporan pengamatan ini kepada Dewan 
Panitia Peninjauan Kepatuhan (BCRC) untuk ditinjau sebelum diajukan kepada Dewan. 
Laporan pengamatan ini didasarkan pada sebuah tinjauan oleh CRP terhadap laporan semi-
tahunan Manajemen terhadap pelaksanaan rencana aksi sampai dengan 31 Juli 2015, dan 
dokumen lainnya yang relevan yang diberikan kepada CRP oleh Departemen Asia Tenggara 
(SERD); dan pertemuan dengan staf dan konsultan ADB terkait di Kantor Residen Indonesia 
pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2015.  

Proyek ICWRMIP dirancang sebagai fasilitas pembiayaan multi tahap (MFF) dimana4.
investasinya akan dilakukan dalam empat tahap.  Fase 1 dari MFF saat ini tengah 
dilaksanakan.  CRP telah diberitahukan melalui laporan pengamatan kuartal terakhir dari SERD 
bahwa Pemerintah Indonesia (GOI) telah memutuskan untuk tidak melanjutkan dengan 
Permohonan Pendanaan Periode 2 (PFR2) karena investasi yang diusulkan tidak memenuhi 
kriteria kesiapan.  Rekomendasi 1 dan 2 dari MRAP merujuk pada PFR2 yang sekarang tidak 
akan dilaksanakan.  Karena investasi tidak akan dilakukan dengan pembiayaan dari ADB, 
rekomendasi 1 dan 2 dari MRAP tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya.  Laporan pengamatan ini 
adalah laporan pengamatan terakhir dari CRP untuk ICWRMIP, dengan berasumsi bahwa ADB 
tidak akan melanjutkan pembiayaan dari PFR 2. 

Laporan pengamatan ini disetujui oleh seluruh tiga anggota dari CRP.  Laporan ini5.
mencakup hal-hal berikut ini: 

(i) Gambaran singkat tentang Proyek; 
(ii) Hasil dari tinjauan kepatuhan CRP dan rekomendasi dari CRP;  
(iii) Rencana aksi perbaikan manajemen untuk mematuhi rekomendasi yang 

disetujui oleh Dewan CRP; 
(iv) Temuan dari CRP; 
(v) Kesimpulan CRP dari kepatuhan Manajemen terhadap rekomendasi yang 

disetujui oleh Dewan, dan  

1  Asian Development Bank (ADB). 2013. Compliance Review Panel (CRP), Final Report on Compliance Review 
Panel Request No. 2012/1 on the Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program Project 1 
in the Republic of Indonesia (ADB Loans 2500 (SF)-INO and 2501 (SF)-INO). 

2  ADB. 2008. Operations Manual Section L1/Operational Procedures. Manila. para.70.  
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(vi) Kesimpulan CRP dan pelajaran yang ditarik dari pelaksanaan rencana aksi 
perbaikan. 
 

II. GAMBARAN PROYEK 

 ICWRMIP dirancang untuk mendukung serangkaian intervensi pada sector air untuk 6.
mengenalkan pengelolaan sumber daya air terintegrasi dari DAS sungai Citarum.  Sebuah MFF 
disetujui oleh Dewan untuk mendanai investasi ini pada Desember 2008.  Program ini 
diharapkan untuk terdiri dari empat fase investasi untuk dilaksanakan selama masa sekitar 15 
tahun.  Hanya fase pertama investasi yang telah dilaksanakan.  Fase pertama diperkirakan 
mengeluarkan biaya sebesar $103.4 juta.  Dari nilai ini, ADB memberikan pembiayan sebesar 
$20 juta dari sumber daya modal biasa (Pinjaman 2500) dan $30 juta dari sumber Dana Khusus 
(Pinjaman 2501).  Selain itu, ADB mengatur pembiayaan sebesar $2.75 juta (Hibah 0216) dari 
Fasilitas Lingkungan Global (Global Environment Facility) pada bulan Mei 2008.  Pinjaman ADB 
2500 dan 2501 disetujui pada Desember 2008; berlaku pada Juni 2009; dan dijadwalkan akan 
ditutup pada Mei 2016.  Komponen utama dari fase pertama adalah rehabilitasi dari jalur Kanal 
Tarum Barat sepanjang 54.2 kilometer untuk memperbaiki alur dan kualitas air dari sumber 
daya pasokan air utama kepada ibukota Indonesia, Jakarta.  Pekerjaan konstruksi di sepanjang 
kanal menyebabkan pemukiman kembali non-sukarela terhadap 1,084 rumah tangga, 
karenanya membuat proyek ini masuk ke kategori A untuk pemukiman kembali non-sukarela 
yang membutuhkan sebuah rencana pemukimana kembali yang penuh sebelum proyek 
disetujui. 
 

 Untuk fase kedua dari program investasi, akan didanai oleh FPR2, beberapa penelitian 7.
dipersiapkan dan sebagian sudah diselesaikan.  Sebuah penelitian terhadap opsi Pasokan Air 
Curah (Bulk Water Supply/BWS) telah diselesaikan dan rencana kerja yang terinci sudah 
dipersiapkan, yang mana berdasarkan dari hal ini, koridor dampak akan dipilih.  Empat opsi 
Pasokan Air Curah sudah dipilih untuk investasi PFR2, termasuk diantaranya Cikalong, Dago 
Tanggulan, Cileunca dan pompa Saguling.  Kompenen Cikalong adalah yang paling maju dan 
sebuah koridor dampat sudah ditentukan.  Sebuah rancangan perencanaan pemukiman 
kembali sudah dipersiapkan untuk koridor dampaknya.  Kegiatan persiapan sudah dilakukan 
dengan pembiayaan dari ADB dalam fasilitas bantuan teknis persiapan proyek (PPTA).3 
 

 SERD telah menginformasikan CRP melalui laporan pengamatannya bahwa GOI 8.
memutuskan untuk tidak melanjutkan permohonan PFR 2 ICWRMIP PFR-2 karena 
pertimbangan teknis.  Dua dari empat opsi BWS yang telah dipilih sesuai dengan PPTA untuk 
pembiayaan dalam PFR2 telah disingkirkan.  Selain itu, kajian rancangan teknis terinci dari dua 
opsi BWS lainnya juga ditunda.  Terlbeih lagi, GOI mengindikasikan bahwa mereka ingin 
mempertimbangkan opsi BWS lain yang tidak termasuk dalam cakupan PPTA untuk potensi 
investasi.  Untuk alasan ini, GOI telah memutuskan bahwa Proyek tidak memenuhi kriteria 
kesiapan untuk investasi dari pembiayaan eksternal. 
 

 Manajemen menginformasikan CRP dalam laporan pemantauan semi-tahunan yang 9.
dimasukkan ke CRP pada 21 Agustus 2015 bahwa pembaruan dari kerangka kerja akuisisi 
lahan dan pemukiman kembali untuk MFF dan persiapan untuk akuisisi lahan dan rencana 
pemukiman kembali lokasi BWS Cikalong sudah dihentikan.  Karena pembiayaan investasi 
akan dihentikan, tidak ada rencana pemukiman kembali yang akan direncanakan.  Pada saat 
ini, semua kegiatan persiapan untuk PFR2 telah dihentikan.  

                                                 
3  Technical Assistance 7871-INO: Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program Periodic 

Financing Request 2. 
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III. TINJAUAN KEPATUHAN DAN REKOMENDASI 

 Tinjauan kepatuhan menilai kepatuhan ADB dengan kebijakan merekan tentang 10.
Pemukiman Kembali Non-Sukarela (2006); Komunikasi Publik (2005); Penyatuan Dimensi 
Sosial dalam Operasi ADB (2007); Kovenan Pinjaman (2003)’ dan Pemrosesan Proposal 
Pinjaman (2003) dan menyimbulkan sebagai berikut: 
 

(i) “Penilaian ADB terhadap kompleksitas dari kerangka kerja hukum dan 
kelembagaan dan resiko sebagai akibat konsekuensi [dari Proyek ini] 
seharusnya bisa lebih menyeluruh dan tepat waktu.  ADB seharusnya bisa 
melakukan keterlibatan yang lebih efektif dengan pemerintah dan konsultan dari 
tahap awal persiapan proyek, untuk memastikan peran dan tanggung jawab 
kelembagaan yang jelas, mekanisme koordinasi yang efektif, dan komitmen 
terhadap kepatuhan atas kebijakan ADB pada setiap tingkatan pemerintah. 
 

(ii) Sebelum adanya pertimbangan dari Dewan, ADB telah menyetujui sebuah 
rencana pemukiman kembali yang hanya menjawab sebagian dari perbedaan 
antara peraturan pemerintah daerah dan kebijakan ADB terhadap hak 
kompensasi, dan tidak memastikan adanya komitmen kuat terhadap mekanisme 
kompensasi tunai di Kabupaten Bukasi.  Rencana pemukiman kembali 
seharusnya bisa memberikan kepastian yang lebih kuat bahwa provisi dari 
kebijakan pemukiman kembali ADB akan dipatuhi.  
 

(iii) Rencana pemukiman kembali yang disetujui oleh ADB tahun 2008 tidak 
memastikan kompensasi yang layak untuk asset yang hilang dalam biaya 
pemukiman kembali dan upaya restorasi mata pencaharian yang tepat untuk 
mencegah pemiskinan.  Ia juga tidak memasukkan analisa yang menyeluruh 
atas alternative yang ada yang sesuai dengan kebijakan ADB dan dengan 
peraturan perundang-undangan nasional dan daerah. 
 

(iv) ADB tidak menugaskan sumber daya staf yang diperlukan untuk mendukung 
pesiapan rencana pemukiman kembali dan untuk memastikan keberlanjutan 
dialog dengan pemerintah 
 

(v) Setelah persetujuan proyek, saat menghadapi masalah pemukiman kembali 
yang signifikan yang muncul sebelum adanya persetujuan Dewan, ADB 
seharusnya bisa melakukan lebih banyak untuk menyediakan tindak lanjut yang 
diperlukan kepada pemerintah, untuk memastikan bahwa persiapan untuk 
rencana pemukiman kembali yang diperbaharui diharmonisasi dengan 
rancangan teknis.  Selain itu, ADB seharusnya bisa memberikan fasilitasi 
terhadap pemantauan lokasi yang lebih baik untuk masalah pemukiman kembali. 
 

(vi) ADB tidak memastika bahwa rumah tangga yang terdampak menerima informasi 
yang tepat waktu, bermakna dan rutin selama persiapan proyek dan diberikan 
kesempatan untuk konsultasi dan umpan balik.”4 

 
 Rekomendasi CRP yang disetujui oleh Dewan adalah sebagai berikut: 11.

 

                                                 
4  Footnote 1, p.iv. 
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(i) “ADB seharusnya memastikan bahwa uji tuntas dan dialog dengan pemerintah 
dan pemangku kepentingan lainnya dilakukan pada awal pengembangan 
rencana pemukiman kembali untuk tahapan berikutnya dari MFF.  ADB 
seharusnya memastikan bahwa rancangan rencana pemukiman kembali untuk 
tahapan MFF di masa depan didasarkan pada komitmen yang kuat, mekanisme 
koordinasi lembaga yang jelas dan efektif, dan informasi serta komunikasi yang 
tepat waktu dan transparan. 
 

(ii) Kerangka kerja pemukiman kembali (yang memberikan panduan terhadap 
rencana pemukiman kembali untuk tahapan MFF berikutnya), harus ditulis ulang.  
Kerangka kerja yang sudah direvisi harus memastikan bahwa, selain daripada 
pengaturan kelembagaan, analisa dari alternative untuk pemukiman kembali, 
kompensasi untuk biaya pemukiman kembali, restorasi mata pencaharian, dan 
mekanisme informasi, komunikasi dan keluhan mendapatkan prioritas.  
Kerangka kerja pemukiman kembali yang sudah direvisi harus (a) berfokus pada 
pencegahan pemiskinan dari orang yang terdampak proyek dan memberikan 
orang-orang ini, terutama yang paling rentan, dengan kesempatan untuk 
memperbaiki mata pencaharian mereka; (b) dikembangkan dengan konsultasi 
dan partisipasi yang cukup dari orang yang terdampak; dan (c) memasukkan 
mekanisme pengamatan dan evaluasi yang khusus untuk memastikan 
akuntabilitas semua pihak yang terlibat. 

 
(iii) ADB harus menugaskan sumber daya staf yang cukup untuk menangani 

masalah pemukiman kembali pada awal siklus proyek dan secara berkelanjutan 
memberikan dukungan kepada pemerintah saat diperlukan, dan untuk 
memastikan pelaksaan pemukiman kembali konsisten dengan kerangka waktu 
dari pekerjaan konstruksi.”5 

 
 Para pengadu digusur dari wilayah proyek dan mengatakan bahwa mereka mengalami 12.

penderitaan karena mereka tidak diberikan kompensasi yang cukup.  Walaupun rekomendasi 
ini tidak menanggapi tuntutan ini, laporan tinjauan kepatuhan secara hati-hati memeriksa 
keluhan tersebut, setuju bahwa penderitaan telah ditimpakan kepada para pengadu dan 
menemukan bahwa penderitaan ini adalah hasil dari ketidak-patuhan atas kebijakan dan 
prosedur operasional ADB.  Dalam laporannya, CRP menyatakan bahwa mereka yang tergurus 
harus dikompensasi.  CRP menyimpulkan bahwa kompensasi yang didefinisikan dalam rencana 
pemukiman kembai yang dibuat tahun 2008 tidak cukup untuk memenuhi persyaratan dalam 
Kebijakan Pemukiman Kembali Non-Sukarela ADB, yang mengharuskan bahwa kompensasi 
terhadap asset yang hilang sesuai dengan biaya penggantian sehingga kondisi sosial dan 
ekonomi rumah tangga yang terdampak paling tidak bisa dikembalikan pada tingkatan sebelum 
proyek dimulai.  Karenanya GOI menyiapkan sebuah rencan pemukiman kembali yang 
diperbaharui yang dikeluarkan tahun 2013.  Laporan dari CRP mencatat bahwa ADB dan GOI 
telah setuju bahwa rumah tangga yang sudah digusur masih berhak atas kompensasi dalam 
rencana pemukiman kembali yang diperbaharui.6 Laporan ini juga mencatat bawha ada 
pemahaman dari GOI bahwa para pengadu akan menerima kompensasi sesuai dengan paket 
kompensasi yang ditentukan dalam rencana pemukiman kembali yang diperbaharui.  Kantor 
Residen Indonesia ADB (IRM) memberitahukan CRP bahwa pembayaran kompensasi sesuai 
dengan rencana pemukiman kembali yang diperbaharui (RP) dimulai tahun 2013 dan selesai 

                                                 
5  Footnote 1, p.v. 
6  Footnote 1, page iii. 
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tahun 2014, kecuali untuk kelompok rumah tangga terdampak tambahan yang dianggap berhak 
pada tahun 2015 dan pembayaran kompensasi untuk mereka diharapkan selesai pada 2015. 
 

 Dalam melakukan wawancara dengan staf dan konsultan IRM pada bulan Oktober 13.
2015, CRP tidak bisa melakukan verifikasi apakah pengadu sudah diberikan kompensasi atau 
tidak.  Staf IRM tidak melakukan hubungan dengan pengadu, yang identitasnya masih 
dirahasiakan.  LSM yang mewakili para pengadu tidak berhubungan dengan IRM tekait dengan 
kompensasi pengadu dan kelihatannya tidak secara aktif meneruskan mandate mereka sebagai 
perwakilan pengadu ssetelah laporan tinjauan kepatuhan diterbitkan.  Berdasarkan dari 
informasi yang diterima oleh CRP, dua dari pengadu sudah pindah rumah saat proses 
peninjauan kepatuhan dan sulit dilacak.  Karenanya, staff IRM tidak bisa memberikan verifikasi 
apakah pembayaran sudah dilakukan kepada pengadu.  CRP menerima dokumen terinci 
tentang prosedur dan proses pembayaran dari staf IRM.  CRP dapat memberikan verifikasi 
bahwa uji tuntas sudah dilakukan untuk memastikan bahwa pembayaran dan prosedur 
kompensasi sesuai RP yang diperbaharui diumumkan secara umum pada beberapa 
kesempatan dan melalui berbagai jalur informasi sehingga pihak yang terdampak dapat maju 
dan mengambil kompensasi tambahan mereka yang diberikan sesuai dengan RP yang 
diperbaharui.  Karenanya, CRP mengasumsikan bahwa dalam proses kompensasi ini, para 
pengadu sudah diinformasikan tentang pembayaran kompensasi tambahan dan bahwa mereka 
bisa mengambil pembayaran tersebut.   
 

IV. HASIL PENGAMATAN RENCANA AKSI  

 Paragraph berikut ini merincikan status kepatuhan terhadap MRAP.  Setiap 14.
rekomendasi disebutkan terlebih dahulu, bersama dengan aksi terkait yang diusulkan dalam 
MRAP, diikuti dengan temuan CRP dan kesimpulan selama pengamatan. 
 
A. Rekomendasi CRP No. 1  

 

Rekomendasi CRP No. 1: ADB harus memastikan bahwa uji tuntas dan dialog dengan 
pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dilakukan pada wal pengembangan rencana 
pemukiman kembali untuk tahapan berikutnya dari MFF.  ADB harus memastikan bahwa 
rancangan rencana pemukiman kembali untuk tahapan MFF selanjutnya didasarkan pada 
komitmen yang tegas, mekanisme koordinasi kelembagaan yang jelas dan efektif, dan informasi 
dan komunikasi yang tepat waktu dan transparan. 
 
Rencana Aksi Perbaikan Manajemen: (i) diskusi dan pertemuan rutin tentang penjaggan 
sosial dilakukan oleh ADB dan tim PPTA [bantuan teknis persiapan proyek] dengan badan 
pelaku dan pelaksana, pemeritah daerah dan pemangku kepentingan lain yang relevan dengan 
PFR berikutnya; (ii) pertimbangan penjagaan sosial adalah bagian dari kriteria seleksi untuk 
lokasi investasi untuk tahapan MFF berikutnya; (iii) RP di msa depan akan konsisten dengan 
SPS [Pernyataan Kebijakan Penjagaan] 2009; (iv) keharmonisan yang tepat waktu pada RP 
akan diambil dari badan pelaku dan pelaksana, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan 
relevan lainnya; (v) persiapan analisa kesenjangan yang membandingkan UU Pembebasan 
Lahan No.  2/2012 dan peraturan pelaksanaannya dengan SPS 2009 untuk menentukan hak; 
(vi) RP untuk pengaturan pelaksanaan PFR@ enetukan tanggung jawab kelembagaan, 
kebutuhan staf dan sumber daya, dan mekanisme koordinasi antar institusi; (vii) pembangundan 
kapasitas untuk badan pelaksana RP harus didukung; (viii) rencana analisa pemangku 
kepentingan dan konsultasi harus dipersiapkan, konsultasi yang cukup dan tepat waktu harus 
dilakukan dan masukan dari konsultasi pemangku kepentingan harus direfleksikan dalam 
rancangan RP  
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 Temuan CRP terkait kepatuhan terhadap rekomendasi nomor  1. Rekomendasi 15.
dimaksudkan untuk memastikan bahwa RP selanjutnya akan konsisten dengan Pernyataan 
Kebijakan Penjagaan (SPS); bahwa konsultasi yang cukup dilakukan pada awal; tanggung 
jawab kelembagaan diperjelas; dan bahwa komitment terhadap program pemukiman kembali 
yang sudah disetujui diminta dari semua badan yang terlibat.  Rekomendasi ini juga dimkasud 
untuk menjmain bawha kerangka kerja kelembagaan dan hukum diperjelah untuk menghindari 
proses undang-undang dan administrative yang saling berkontradiksi serta peran kelembagaan 
yang tidak jelas menghalangi persiapan RP, yang pada akhirnya berujung pada pelaksanaan 
yang tidak efektif.  Banyak hal yang bisa dicapai dari pelaksanaan upaya di rekomendasi nomor 
1.  Didukung oleh beberapa program bantua teknis dari ADB, sudah ada program aktif untuk 
pembangunan kapasitas kelembagaan dan konsultasi.  Untuk beberapa dari lembaga penting, 
sebuah analisa kelembagaan telah dilakukan dan upaya pembangunan kelembagaan telah 
didukung.  Sebuah analisa pemangku kepentingan dan rencana konsultasi sudah dipersiapkan.  
CRP telah diberitahukan bahwa dialog dengan badan umum telah dilaksanakan dan bahwa 
klarifiksi tentang peran masing-masing dalam proses pemukiman kembali telah diberikan 
perhatian yang cukup. 
 

 Sebuah analisa kesenjangan telah dilaksanakan yang membandingkan antara UU es 16.
UU Pembebasan Lahan No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya dengan persyaratan SPS.  
UU Pembebasan Lahan No. 2/2012 harus diharmonisasi dengan SPS.  Analisa kesenjangan 
menyatakan bahwa ada kesenjangan antara UU Pembebasan Lahan yang baru dan SPS.  
Kesenjangan ini harus dijembatani dengan peraturan dari undang-undang lain yang relevan.  
Kesenjangan utama adalah prinsip kompensasi untuk bangunan yang terdampak tanpa 
depresiasi, provisi tentang program pemulihan mata pencaharian untuk mereka yang sangat 
terdampak dan kelompok rentan untuk memastikan bahwa hidup mereka tidak akan memburuk 
akibat proyek terebut, dan bantuan relokasi untuik pendudukan yang terpaksa pindah secara 
fisik sekaligus tunjangan pindah.  Analisa kesenjangan mengindentifikasikan ketidak-
konsistenan dan membuat proposal tentang bagaimana hal ini bisa diatasi.  Analisa 
kesenjangan ini diselesaikan pada 2014 dan telah direproduksi dalam berbagai dokumen, 
seperti misalnya rancangan prinsip pemukiman kembali untuk sector air, rancangan kerangak 
kerja pemukiman kembali (RF) untuk ICWRMIP, dan satu rancangan RP yang sudah 
dipersiapkan.  IRM memberitahukan CRP bahwa analisa kesenjangan sudah diperbaharui pada 
2015 sebagai salah satu bagian dari tinjauan penjagaan negara.  Akan tetapi, analisa 
kesenjangan yang sudah direvisi ini belum diberikan kepada CRP dan masih belum 
direfleksikan pada rancangan RF dan RP, yang sudah diberikan kepada CRP. 
  

 Sebuah masalah yang masih mengganjal adalah tentang penerapan UU Pembebasan 17.
Lahan No. 2/2012 terhadap pemukiman kembali atas tanah tanpa ada pemindahan 
kepemilikan.  Berdasarkan dari tulisan yang diberikan dalam dokumen (rancangan RF untuk 
sector air, rancangan RF untuk ICWRMIP, rancangan RP), UU Pembebasan Lahan No. 2/2012 
hanya berlaku apabila pemukiman kembali terjadi pada lahan yang didapatkan dari seorang 
pemilik baru tetapi bukan dari tanah dimana tidak terjadi peralihan kepemilikan.  Untuk kasus 
“pembebasan tanah” seperti ini – seperti yang dikatakan – serangkaian undang-undangn dan 
prosedur yang berlaku sebelum UU Pembebasan Lahan No. 2/2012 berlaku harus 
dilaksanakan.  CRP meragukan apakah penerapan sempit dari UU Pembebasan Lahan No. 
2/2012 adalah tepat.  Hal ini merupakan interpretasi terbatas dari UU Pembebasan Lahan 
2/2012.  Akan tetapi, peran CRP bukan untuk mengambil posisi terhadap interpretasi UU 
Indonesia.  Akan tetapi, CRP mendorong klarifikasi terhadap masalah pelaksanaan UU 
Pembebasan Lahan No. 2/2012. 
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 Apabila pelaksanaan sempit dari UU Pembebasan Lahan No. 2/2012 terjadi, maka 18.
sebuah analisa kesenjangan hukum demi konsistensi antara perundangan Indonesia dan SPS 
tidak hanya meninjau UU Pembebasan Lahan 2/2012. Analisa kesenjangan yang dilakukan 
sebagai bagian dari MRAP telah mengambil focus yang sangat khusus.  Sebaliknya, sebuah 
analisa kesenjangan hukum harus meninjau konsistensi dengan SPS untuk serangkaian 
perundangan Indonesia yang lengkap yang berlaku untuk program pemukiman kembali.  Hal ini 
sangat penting mengingat banyak program infrastruktur dengan program pemukiman kembali 
yang terjadi pada tanah negara, dimana tidak terjadi peralihan hak, yang mana – menurut 
argumentasi rancangan RF dan RP – seharusnya UU Pembebasan Lahan 2/2012 tidak berlaku.  
Resolusi terhadap masalah penerapan UU Pembebasan Lahan No. 2/2012 sangat penting 
bahkan bila ADB tidak memberikan pembiayaan untuk PFR2, karena mungkin aka nada proyek 
investasi lainnya yang dibiayai oleh ADB dengan komponen pemukiman kembali dimana RF/RP 
harus dipersiapkan dan harus konsisten dengan SPS. 
 

 Sedangkan untuk rencana pemukiman kembali, hanya rancangan RP untuk Waduk 19.
Penyangga Cikalong yang sudah selesai.  Tidak ada RP lainnya yang dipersiapkan karena 
lokasi investasi lainnya sudah dibatalkan dan GOI sudah menarik PFR2 mereka.  Rancangan 
RP yang telah dipersiapkan menunjukkan upaya untuk menyelaraskan rancangan RP dengan 
SPS.  Rancangan ini menjelaskan lembaga yang akan melaksanakan rencana.  Sesuai dengan 
analisa kesenjangan, perbedaan antara kerangka hukum GOI dan ADB telah dipaparkan dan 
saat ada inkonsistensi, proposal diberikan untuk penyelesaiannya.  Masalah utama yang masih 
ada saat ini adalah penerapan UU Pembebasan Lahan No. 2/2012 terhadap pemukiman 
kembali di tanah yang tidak terjadi perpindahan kepemilikan (lihat paragraph 17 dan 18).  
Rancangan RP menyajikan rencana konsultasi pemangku kepentingan, daftar konsultasi yang 
dilakukan antara 2013 dan Februari 2015, dan memberikan catatang ringkasan konsultasi 
pemangku kepentingan yang dilakukan dengan rumah tangga terdampak pada Februari 2015.  
Sesuai dengan laporan pengamatan RD kepada CRP tanggal 31 Juli 2015, finalisasi dari RP 
untuk BWS Cikalong dan persiapan RP untuk Dago Tanggulan telah dihentikan.  Karena RP 
terlihat dipersiapkan dengan cukup baik, CRP berharap bahwa rujukan terhadap dokumen ini 
bisa dilakukan apabila ada investasi yang dilakukan di masa depan. 
 

 Kesimpulan CRP terkait kepatuhan terhadap rekomendasi nomor 1. CRP 20.
menemukan bahwa ADB telah mematuhi sebagian dari rekomendasi nomor 1.  Kepatuhan 
penuh tidak mungkin dilakukan karena program tidak akan dilanjutkan. 
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B. Rekomendasi CRP No. 2 

 
 Kemajuan yang signifikan telah dilakukan saat melaksanakan upaya untuk rekomendasi 21.

2.  Sebuah rancangan RF telah diselesaikan.  Kerangka kerja pemukiman kembali ini 
berdasarkan kerangka kerja pemukiman kembali utama untuk sector air.  Rancangan RF 
terlihat komprehensif, dengan penjelasan atas tanggung jawab kelembagaan.  Hak kompensasi 
untuk kasus pemukiman kembali telah dijelaskan secara mendetil dan secara garis besar 
terlihat konsisten dengan SPS.  Sebuah masalah besar yang masih tertunda adalah 
pelaksanaan UU Pembebasan Lahan No. 2/2012 terhadap pemukiman kembali dari tanah 
dimana tidak terjadi peralihan hak (lihat paragraph 17 dan 18).  Bila UU Pembebasan Lahan 
No. 2/2012 ini hanya berlaku untuk tanah dimana terjadi perubahan kepemilikan, konsistensi 
dengan perundangan yang relevan dengan SPS selain dari UU Pembebasan Lahan 2/2012 
harus ditinjau.  Rancangan RF, seperti yang ada sekarang, akan tidak lengkap.  Rancangan RF 
juga menyediakan pengamatan melalui pengamatan eksternal dan memberikan indicator 
pengamatan.  RF untuk sector air telah ditinjau oleh badan yang terlibat dalam program 
monitoring indicators. The RF for the water sector has been reviewed by agencies involved in 

Rekomendasi CRP No. 2: Kerangka kerja pemukiman kembali (yang memberikan 
panduan terhadap rencana pemukiman kembali untuk tahapan MFF di masa depan) harus 
ditulis ulang.  Kerangka kerja yang direvisi harus memastikan bahwa, selain dari 
pengaturan kelembagaan, analisa dari alternatif terhadap pemukiman kembali, kompensasi 
terhadap biaya pemindahan, restorasi mata pencaharian, dan mekanisme tanggapan 
informasi, komunikasi dan keluha harus diprioritaskan. Kerangka kerja pemukiman kembali 
yang direvisi harus: (a) berfokus pada mencegah pemiskinan dari orang yang terdampak 
proyek dan memberikan orang-orang ini, terutama yang rentan, kesempatan untuk 
meningkatkan mata pencaharian mereka; (b) dikembangkan dengan konsultasi dan 
partisipasi yang cukup dari orang terdampak; dan (c) memasukkan mekanisme 
pengamatan dan evaluasi yang khusus untuk memastikan akuntabilitas dari pihak yang 
terlibat.  

Rencana Aksi Perbaikan Manajemen: Kerangka kerja Pemukiman Kembali perlu 
diperbarui. Kerangka kerja pemukiman kembali ini didasarkan pada UU ebasan Lahan (UU 
2/2012). Revisi kerangka kerja Pemukiman Kembali akan: (i) lebih memperjelas tanggung 
jawab kelembagaan untuk implementasi dan memberikan panduan tentang bagaimana 
melakukan penilaian kapasitas pelaksana dan badan pelaksana, pemerintah daerah dan 
pemangku kepentingan lainnya yang bertugas melaksanaan kegiatan Pemukiman Kembali; 
(ii) berfokus pada langkah-langkah yang akan mencegah orang terdampak proyek jatuh ke 
dalam kemiskinan; (iii) terutama berfokus pada langkah-langkah untuk kelompok yang 
paling rentan yang membutuhkan program pemulihan mata pencaharian. Program 
pemulihan mata pencaharian khusus akan dirancang di dalam masing-masing RP untuk 
PFR2; (iv) konsisten dengan Pernyataan Kebijakan Penjagaan ADB  2009; (v) menyiapkan 
konsultasi yang cukup dengan pemangku kepentingan stakeholder. Untuk tujuan ini analisa 
rencana konsultasi stakeholder dan pemangku kepentingan akan disiapkan, konsultasi 
akan dilakukan dan hasil konsultasi akan dimasukkan ke dalam revisi kerangka kerja 
pemukiman kembali; (vi) mencakup langkah-langkah pengamatan dan evaluasi, termasuk 
indikator pemantauan, bimbingan pada prosedur pengawasan internal dan eksternal, 
[kerangka acuan] TOR untuk perekrutan badan pengamat eksternal.  Pengamatan 
eksternal juga akan dilakukan untuk setiap RP  
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pemukiman kembali pada beberapa konsultasi.  Proses konsultasi ini seharusnya berguna 
untuk menciptakan kepemilikan dan komitmen terhadap RF.  Berdasarkan pada laporan 
pengamatan SERD kepada CRP tanggal 31 Juli 2015, konsultasi untuk RF sudah dihentikan 
karena MFF tidak akan dilanjutkan.  CRP mencatat bantuan teknis ekstensif yang sudah 
diberikan oleh ADB dalam persiapan kerangka kerja pemukiman kembali untuk sektor air dan 
rancangan RF untuk ICWRMIP. Sangat disayangkan bahwa karena dibatalkannya pembiayaan 
PRF2, rancangan RF tidak akan dilaksanakan.  CRP berharap bahwa kerja konsultasi yang 
berharga yant sudah dilakukan sebagai bagian persiapan RF akan berguna untuk program 
pemukiman kembali di sector air di masa depan, bahkan apabila investasi yang direncanakan 
untuk ICWRMIP tidak akan dilaksanakan. 
 

 Temuan CRP terkait kepatuhan terhadap rekomendasi nomor  2. The CRP finds that 22.
ADB has partially complied with recommendation 2. Full compliance will not be possible as the 
program will not be continued. 
 
C. Rekomendasi CRP No. 3 

 

 Kesimpulan CRP terkait kepatuhan terhadap rekomendasi nomor 3. CRP 23.
menemukan bahwa ADB telah mematuhi rekomendasi ini seperti yang dijelaskan dalam laporan 
pengamatan CRP tertanggal 24 April 2015. 
 

V. KESIMPULAN 

 Dari tiga rekomendari dalam laporan peninjauan kepatuhan CRP, ada kepatuhan 24.
sebagian untuk rekomendasi 1 dan 2, dan kepatuhan penuth untuk rekomendasi 3.   
 

 Karena kegiatan investasi yang direcanakan dalam PFR2 tidak akan dibiayai oleh ADB, 25.
Manajemen menginformasikan CRP bahwa tidak akan ada lagi kegiatan ADB terkait dengan 
proyek ini.  Karenanya, CRP akan menghentikan pengamatan.  
 

 Walaupun rekomendasi tidak dilaksanakan secara lengkap, CRP menemukan bahwa 26.
Proyek telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk mereformasi kebijakan pembebasan 

Rekomendasi CRP No. 3: ADB harus menugaskan sumber daya staf yang diperlukan 
untuk menangani masalah pemukiman kembali pada awal siklus proyek dan secara 
berkelanjutan menyediakan dukungan yang diperlukan kepada pemerintah, dan 
memastikan bahwa pelaksanaan rencana pemukiman kembali konsisten dengan kerangka 
waktu pekerjaan konstruksi. 
 
Rencana Aksi Perbaikan Manajemen: (i) memasukkan spesialis pemukiman kembali 
nasional dan internasional ke dalam tim konsultan PPTA; (ii) staff ADB termasuk seorang 
spesialis pembangunan senior (penjagaan), seorang pejabat pejagaan tambahan 
(pemukiman kembali) dari [dari divisi Lingkungan Hidup, SDA dan Pertanian ] SEER dan 
seorang spesialis pemukiman kembali dari IRM; (iii) tingkatan staf dipertahankan selama 
kegiatan persiapan dan pelaksanaan pemukiman kembali terkait dengan MFF; (iv) sesi 
pelatihan tentang SPS dilakukan pada 2013; (v) rekomendasi untuk struktur, prosedur, staff, 
TOR untuk pembentukan unit penjagaan sosial di DGWR akan disediakan melalui RETA 
7566; (vi) pelatihan staf pemerintah tentang penjagaan sosial ADB dan UU Pembebasan 
Lahan No. 2/2012 dilakukan melalui RETA 7566 
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tanah dan pemukiman kembali.  Persiapan dari RF keseluruhan untuk sector air dan rancangan 
RF untuk ICWRMIP didasarkan pada konsultasi ekstensif dengan badan terkait.  Bahwa proses 
konsultasi mendemonstrasikan sebuah budaya partisipatif yang dianggap penting untuk 
program pemukiman kembali yang efektif dan konsisten dengan provisi dalam SPS.  Sebagai 
bagian dari upaya yang disebutkan dalam rekomendasi 1 dan 2, upaya pembangunan 
kelembagaan yang penting sudah dilakukan.  Sangat patut dicatat bahwa upaya-upaya ini telah 
sangat didukung secara aktif oleh ADB dengan berbagai program bantuan teknis.  Persiapan 
rancangan RF dan penyelesaian rancangan RP, secara hati-hati menjabarkan upaya 
kompensasi dan dasar hukum yang dipakai untuk menyediakan hal ini. Sangat disayangkan 
bahwa pertanyaan terkait penerapan UU Pembebasan Lahan No. 2/2012 (lihat paragraph 17 
dan 18) masih belum terselesaikan.  
 

 CRP menyesalkan bahwa banyak dari pekerjaan berharga yang dilakukan dalam 27.
persiapan rancangan RF dan RP tidak akan digunakan sebagai bagian dari program investasi, 
yang saat ini, telah dihentikan.  CRP berharap bahwa – apabila program investasi akan dibiayai 
di masa depan, baik oleh GOI ataupun pendana eksternal – pekerjaan yang sudah dilakukan 
bisa dipakai sebagai rujukan. 
 

VI. PELAJARAN YANG DITARIK 
 

 Rekomendasi CRP dalam laporan akhir pada Februari 2013, dan MRAP yang diberikan 28.
kepada Dewan pada Agustus 2013 hanya menjelaskan upaya untuk tahapan berikutnya dari 
MFF.  Dengan rekomendasi ini, perubahan sistemik diharapkan untuk dicapati, dan kepastian 
bahwa investasi di masa depan dalam proyek ini akan konsisten dengan kebijakan dan 
prosedur operasional ADB.  Akan tetapi, tugas utama dari sebuah proses peninjauan kepatuhan 
dan MRAP adalah untuk memperbaiki mudarat yang timbul akibat sebuah proyek yang dibantu 
ADB terhadap pengadu, dan untuk membuat proyek kembali patuh pada peraturan.  Sementara 
upaya yang disebutkan dalam MRAP dapat juga mencapai perubahan sistemik, focus terhadap 
sistem ini tidak boleh menjadi pengganti terhadap jawaban atas keluhan yang dinilai dalam 
laporan tinjauan kepatuhan.  
 

 Penguatan kapasitas kelembagaan dan klarifikasi terhadap proses telah dicapai dalam 29.
program ini melalui program bantuan teknis komprehensif yang didukung oleh ADB.  Dukungan 
yang sangat aktif melalui bantuan teknis yang didanai oleh ADB untuk pelaksanaan upaya yang 
disetujui dalam MRAP merupakan sebuah praktek yang baik.  Tinjauan kepatuhan ADB menilai 
dan mengamati kepatuhan ADB atas kebijakan dan prosedur operasionalnya.  Karenanya, 
adalah sebuah praktek yang baik bagi ADB untuk secara aktif menggunakan fasilitas bantukan 
teknisnya untuk membantu badan terkait sehingga tingkat kepatuhan sebuah proyek bisa 
sesuai dengan upaya yang disebutkan dalam MRAP.  Pelaksanaan dari upaya dalam MRAP 
proyek ini telah mendapat manfaat dari dukungan bantuan teknis.   
 
 
/Ttd/ Dingding Tang 
Ketua, Panel Peninjauan Kepatuhan 
 
/Ttd/ Lalanath de Silva 
Anggota Paruh Waktu, Panel Peninjauan Kepatuhan 
 
/Ttd/ Arntraud Hartmann 
Anggota Paruh Waktu, Panel Peninjauan Kepatuhan 
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