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KLAUSUL LINGKUNGAN DAN SOSIAL PADA DESAIN

Tujuan dari perlindungan /Safeguards ADB (SPS 2009) adalah untuk:

(i) menghindari dampak negatif proyek terhadap lingkungan dan orang-orang yang 

terkena dampak, jika memungkinkan;

(ii) meminimalkan, mengurangi, dan / atau mengkompensasi dampak proyek yang 

merugikan pada lingkungan dan orang-orang yang terkena dampak ketika 

penghindaran tidak dimungkinkan; dan

(iii) membantu peminjam / klien untuk memperkuat sistem perlindungan mereka dan

mengembangkan kapasitas untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial.



Persyaratan screening ESS

Persyaratan Screening ESS harus mengacu beberapa syarat sbb:

1) Usulan Proyek harus menghindari Daftar Negatif Kegiatan Investasi (ADB), lihat pada Lampiran 1

2) Usulan Proyek juga harus menghindari Proyek yang dikelompokkan sebagai Kategori A

3) Usulan Proyek harus memperhatikan Kriteria Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan Irigasi Wajib AMDAL 

(Permen LHK No.38 Th 2019), Kawasan Lindung dan Kriteria Kegiatan Rehabilitasi/ Peningkatan Irigasi

Wajib UKL/UPL (Permen PU No.10/PRT/ Th 2008), lihat Lampiran 3, 3a dan Lampiran 4, 4a

4) Usulan Proyek harus memperhatikan Kriteria Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan Irigasi yang bermasalah

Sosial yang terkait masalah Pembebasan Lahan /Land Equasition, Pemindahan Penduduk/Resettlement 

dan Land Clearing, lihat Lampiran 5

5) Usulan Proyek harus memperhatikan Kriteria Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan Irigasi yang terkait lokasi

Masyarakat Adat/Idegenous People., lihat Lampiran 6.

Maksud Sceening ESS

Screening atau Pentapisan Envirronment and Social Safeguard (ESS) usulan Proyek Rehabilitasi dan

Peningkatan Irigasi loan ADB (IPDMIP) adalah kegiatan

❑ untuk menseleksi program kegiatan kontruksi pekerjaan Rehabilitasi dan peningkatan Irigasi yang

diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif penting/signifikan yang didasarkan pada persyaratan

wajib bidang lingkungan dan sosial,

❑ untuk mengelompokkan dan menentukan apakah kegiatan tersebut dapat dibiayai dengan dana dari

Loan ADB, atau tidak.



Pembagian Katagori Proyek (SPS 2009 ADB)

i)  Kategori A. Suatu proyek yang diusulkan dikategorikan sebagai kategori A jika ada 

kemungkinan dampak lingkungan merugikan yang signifikan yang tidak dapat dipulihkan, 

beragam, atau belum pernah terjadi sebelumnya. Dampak ini dapat mempengaruhi area yang 

lebih besar dari situs atau fasilitas dikenakan pekerjaan fisik. Penilaian dampak lingkungan 

adalah wajib.

(ii)  Kategori B. Sebuah proyek yang diusulkan diklasifikasikan sebagai kategori B jika 

potensinya dampak lingkungan yang merugikan kurang dibandingkan dengan dampak dari 

kategori A proyek. Dampak-dampak ini bersifat spesifik lokasi, sedikit jika salah satu di 

antaranya tidak dapat dipulihkan, dan dalam banyak kasus langkah-langkah mitigasi dapat 

dirancang lebih mudah daripada untuk proyek kategori A. Diperlukan pemeriksaan 

lingkungan awal.

(iii) Kategori C. Suatu proyek yang diusulkan dikategorikan sebagai kategori C jika ada 

kemungkinan minimal atau tidak ada dampak lingkungan yang merugikan. Tidak ada 

penilaian lingkungan diperlukan meskipun implikasi lingkungan perlu ditinjau. 

(iv) Kategori FI. Sebuah proyek yang diusulkan diklasifikasikan sebagai kategori FI jika 

melibatkan investasi dana ADB ke atau melalui FI (paragraf 65-67).



A. KEWAJIBAB PENYIAPAN DOKLING BERDASAR UU LH 32 tahun 2009:

SIKLUS NORMAL

1. Skope kegiatan yang dianalisa terkait penyiapan Dokumen Lingkungan adalah suatu

Pembangunan fisik dalam satu Sistem (Misalnya Sistem Jaringan Irigasi, Sistem Pengembangan

Jaringan Irigasi Rawa, Sistem Jaringan Jalan)



3. Kegiatan yang wajib AMDAL adalah kegiatan yang memenuhi kriteria pada Lampiran I,

Permen LHK No. : P.38/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 pada Bidang Pekerjaan Umum

antara lain pada Jenis Kegiatan Sumber Daya Air (SDA) yaitu :

1) Pembangunan bendung baru dengan luasan layanan ≥ 3.000 Ha

2) Pembangunan jaringan irigasi dengan luasan ≥ 3.000 Ha

3) Peningkatan dengan luas tambahan ≥ 1.000 Ha

4) Pencetakan sawah dengan luas > 500 Ha

5) Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi dengan luas > 1.000 Ha

Diluar kriteria tersebut, dokumen yang diwajibkan adalah UKL-UPL atau SPPL;

2. Pada dasarnya setiap kegiatan pembangunan

infrastruktur wajib memiliki Dokumen

Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) yang

disusun pada tahap perencanaan;



SIKLUS RETROAKTIF

1. Untuk infrastruktur SDA terbangun yang belum memiliki AMDAL/UKL-UPL, maka B/BWS

wajib menyusun DELH (untuk kegiatan yang masuk kriteria wajib AMDAL), atau DPLH

(untuk kegiatan wajib UKL-UPL).

2. Kriteria wajib DELH/DPLH bagi kegiatan pemerintah/pemerintah daerah yaitu :

• Telah memiliki legalitas pelaksanaan kegiatan
• Telah melaksanakan kegiatan
• Lokasi kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang
• Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan

hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

3. Berdasarkan Pasal 109 UU 32 Tahun 2009, ketidak patuhan terhadap kewajiban 
dokumen lingkungan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda; (sampai
tahun 2015)

4. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor S.541/MENLHK/SETJEN/ 
PLA.4/12/2016, tanggal 28 Desember 2016, dan Surat Dirjen KLHK No. 
S.391/PKN/PDLUK/PK.4/4/2020 (terlampir) menegaskan kembali kewajiban 
penyusunan DELH/DPLH bagi pemerintah ataupun pemda;



B. PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL/UKL-UPL (DELH/DPLH)

Dokumen AMDAL/UKL-UPL ataupun DELH/DPLH, disusun hanya 1 (satu) kali untuk 1 (satu) 

sistem/jaringan infrastruktur SDA untuk selanjutnya setiap kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi/ 

modernisasi yang dilaksanakan dalam sistem/jaringan yang sama, tidak lagi memerlukan 

dokumen lingkungan hidup, kecuali atas permintaan lender atau pemberi pinjaman (loan ADB) 

sebagai persyaratan bantuan (paling tidak ada dokumen SPPL nya/ pengelolaan sendiri oleh

pemrakarsa).

a. Dalam prosesnya, penyusunan DELH/DPLH tidak dinilai oleh Komisi AMDAL, tetapi oleh

Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup, baik ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai

kewenangannya.

b. Penyususnan Dokumen DELH/DPLH sistem/jaringan infrastruktur SDA, merupakan

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, dalam pelaksanaannya tanpa 

menghentikan kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi/modernisasi yang sedang/akan berjalan

dalam sistem/jaringan infrastruktur SDA tersebut;



Waktu Screening dan Pengumpulan Dokumen ESS

1) Waktu Screening dimulai saat pengusulan AWP tahun bersangkutan sampai keluarnya DIPA dan 

DPA tahun bersangkutan.

2) Pengumpulan Dokumen ESS paling lambat dikirimkan saat kontruksi akan dilaksanakan. 

Schedule pelaksanaan kegiatan Pengamanan Lingkungan dan Sosial
Januari Pebr. Mart April Mei Juni Juli Agust. Septb. Oktb. Nopb. Desb.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Penetapan DIPA/ DPA

2 PROSES Screening dan Penyusunan Dokumen

3 Kompilasi Hasil Skrening dan Dokumen  ESS

4 Pemeriksaan ESS dan croscek Lapangan 

5 Kegiatan Kontruksi

6 Monitoring Pelks. UKL-UPL, RKL-RPL, Kajian Khusus

7 Laporan hasil Pelks. UKL-UPL, RKL-RPL, Kajian Khusus

8 Penyusunan laporan Hasil Pelks. ESS

No Item kegiatan



Kriteria

AMDAL

Kawasan

Lindung

Apakah masuk
Kriteria wajib

AMDAL

Apakah masuk dalam

atau berbatasan dng

Kawasan Lindung

Bangunan Infrastruktur

SDA satu Sistem

YA

YA

TDK

Apakah sudah ada

Dokumen AMDAL 

nya

Apakah masuk
Kriteria wajib UKL-UPL

Menyusun DELH dan 
dibahas di Kem 

LHK/DLHK sementara

Rehabilitasi tetap jalan

Kriteria

UKL-UPL

TDK

TDK

YA

berdasar
PerMen
LHK P38 
th 2019

Apakah sudah ada

Dokumen UKL_UPL 

nya

Menyusun DPLH dan dibahas
di Kem LHK/DLHK sementara

Rehabilitasi tetap jalan

TDK

TDK

Menyusun SPPL saja

Rehabilitasi tetap jalan

YA
Menyusun SPPL saja

Rehabilitasi tetap jalan

berdasar
PerMen

PU No.10  
th 2008 

yg sdg di 
proses 
review 

nya

PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN 

LINGKUNGAN REHABILITASI IRIGASI IPDMIP

YA



Keterangan :      x  = Tidak v  = Ya

**)  = Lihat di Peta Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) http//brwa.or.id/; atau Peta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) http://www.amam.or.id

Tabel : Formulir Screening/Pentapisan ENV – 01 Gabungan (ENV 01-03) 

panduan) 

No

Nama 

DI/ 

Status 

DI

Paket

Kegiatan

Rehab./ 

Peningkatan

(rincian

kegiatan)

Lokasi, 

Desa, 

Kecamatan

, 

Kabupaten

Volume 

kegiatan

luas/ 

Panjang

dll

Angga

ran

Biaya

(Rp.) x 

1000

Tidak

Sesuai

Tata 

Ruang

(RTRW)

Masuk 9  

Daftar

Negativ

(Lamp. 1)

Masuk

Kegiatan

kategori

A 

(Lamp.2

Masuk kriteria

AMDAL 

Permen LHK 

P38/2019 

(Lamp. 3, 3a)

Masuk

Kriteriaa

UKL/UPL 

Permen PU

10/PRT/200

8 (Lamp. 4)

ES 

(Amdal/ 

UKL-UPL/  

SPPL

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 x x x x x SPPL

2 x x x x v UKL-UPL

3 x x x v x Amdal

4 x x v x x Tolak

5 x x x x x

6 x x x x x

7 x x x x x

8 x x x x x

Pelaksana Penapisan

Jabatan/Instansi :  ………………………………………

Nama  : ………………………………………………………..  

Tanda tangan :



Penggunakan template Formulir ENV-01 (Persyaratan Wajib).xlsx dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:

1 Diisi dengan nomor urut (dengan menggunakan bilangan 1,2,3…dst) berdasarkan jumlah DI (Daerah Irigasi)

2 Diisi dengan nama DI sesuai yang tercantum dalam Permen PU No. 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi

3 Diisi dengan nama paket kegiatan rehabilitasi/peningkatan irigasi yang dilaksanakan pada kolom (2)

4 Diisi dengan nama desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi dimana DI bersangkutan berada

5 Diisi dengan luas area dimana kegiatan rehabilitasi/peningkatan irigasi dilakukan (tapak proyek), yakni ouput dan outcome dengan angka

dengan satuan meter atau satuan lain yang sesuai dan luasan daeran irigasi penerima mamfaat (outcome) dalam hektar.

6 Diisi dengan Jumlah dana yang tersedia dalam Rp x1000

7 Diisi dengan “Ya”/ "v" bila lokasi kegiatan rehabilitasi/peningkatan irigasi tersebut tidak sesuai dengan Tata ruang; diisi “Tidak”/ "x" jika lokasi

kegiatan rehabilitasi/peningkatan irigasi sesuai dengan tata ruang

8 Diisi dengan “Ya”/ "v" bila kegiatan rehabilitasi/peningkatan irigasi tersebut masuk daftar negatif; diisi “Tidak”/ "x" jika kegiatan

rehabilitasi/peningkatan irigasi tidak masuk daftar negatif

9 Diisi dengan “Ya”/ "v" bila kegiatan rehabilitasi/peningkatan irigasi tersebut masuk Kategori A; diisi “Tidak”/ "x" jika kegiatan

rehabilitasi/peningkatan irigasi tidak masuk Kategori A, selanjutnya,

Bila ada jawaban "Ya"/"v" atau semua jawaban "Ya"/"v" pada kolom (7), (8) dan (9), maka diisi “tidak memenuhi persyaratan wajib/ Tolak”. Bila

semua jawaban “Tidak”/"x", maka “Memenuhi Persyaratan Wajib.” dilanjutkan Proses penapisan dengan mengisi Kolom 11 dan Kolom 12 .

10 Diisi dengan “Ya”/ "v" bila kegiatan rehabilitasi/peningkatan irigasi tersebut masuk Kriteria Amdal (lampiran 3) atau diisi “Tidak”/ "x" jika

kegiatan tidak masuk Kriteria Amdal (lampiran 3)

11 Diisi dengan “Ya”/ "v" bila kegiatan rehabilitasi/peningkatan irigasi tersebut masuk Kriteria UKL-UPL (lampiran 4) atau diisi “Tidak”/ "x" jika

kegiatan tidak masuk Kriteria UKL-UPL (lampiran 4)

12 Bila ada jawaban "Ya"/"v" pada kolom (10) maka perlu Amdal atau bila jawaban "Ya"/"v" pada kolom (11), maka perlu UKL-UPL , Bila semua

jawaban “Tidak”/"x", maka perlu SPPL.

13 Bila ada informasi lain bisa ditambahkan

file:///D:/IPDMIP-Irrigation/Working%20FILES-Irrigation/Formulir%20ENV-01%20(Persyaratan%20Wajib).xlsx


(i) Produksi atau kegiatan yang melibatkan bentuk bahaya dan eksploitasi

kerja paksa dan buruh anak;

(i) Produksi atau perdagangan produk atau kegiatan yang dianggap

ilegal di bawah undang-undang atau peraturan negara bersangkutan

atau konvensi dan kesepakatan internasional atau pengurangan atau

pelarangan secara internasional seperti (a) obat-obatan, pestisida dan

herbisida, (b) zat yang menyebabkan penipisan ozon, (c)

polychlorinated biphenyl dan bahan kimia beracun dan berbahaya

lainnya, (d) satwa liar atau produk satwa liar yang diatur di bawah

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna

and Flora, dan (e) perdagangan limbah atau produk limbah lintas batas;

(i) Produksi atau perdagangan senjata dan amunisi, termasuk material

paramiliter;

(i) Produksi atau perdagangan minuman beralkohol, terkecuali bir dan

anggur;

(i) Produksi atau perdagangan tembakau;

(i) Judi, kasino dan usaha sejenisnya;

(i) Produksi atau perdagangan bahan radioaktif, termasuk reaktor nuklir

dan komponennya;

(i) Produksi, perdagangan atau penggunaan serat asbes tidak terikat;

(i) Operasi penebangan kayu komersial atau pembelian peralatan

penebangan untuk digunakan pada hutan basah primer tropis atau

hutan yang sudah matang; dan

(i) Praktek penangkapan ikan di laut dan pesisir seperti penangkapan ikan

menggunakan pukat harimau, membahayakan terhadap species yang

rentan dan species yang dilindungi dalam jumlah besar dan merusak

keragaman hayati dan habitat.

KATEGORI A

➢ Bendungan dan waduk

➢ Proyek Kehutanan dan Produksi (skala besar)

➢ Industri (skala besar)

➢ Irigasi, drainase, dan pengendalian banjir (skala

besar)

➢ Pengembangan Mineral (minyak dan gas)

➢ Pengembangan Pelabuhan

➢ Pengembangan Pembangkit Termal dan Tenaga 

Air

Lampiran 1.  Daftar Negatif Kegiatan Investasi (ADB) Lampiran 2.  Proyek berdasarkan Kategori :

Keterangan : Proyek sebagai Kategori A jika proyek tersebut

diperkirakan menimbulkan dampak negatif penting/signifikan yang

tidak dapat dipulihkan, dalam area yang luas atau belum pernah terjadi

sebelumnya. Dampak tersebut dapat mempengaruhi area yang lebih

besar daripada tapak atau fasilitas pekerjaan fisik.

Contoh : 1) Irigasi /Pembuatan system irigasi baru

2) Pencetakan sawah > 500 ha diluar system irigasi yang

sudah ada

3) Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi > 1000 ha diluar

system yang ada



Pentapisan usulan Proyek loan ADB didasarkan pada persyaratan

wajib antara lain tidak masuk dalam kriteria A. yaitu Proyek

yang diperkirakan menimbulkan dampak negatif

penting/signifikan yang tidak dapat dipulihkan, sesuai dengan

tataruang wilayah, dan tidak termasuk dalam daftar negative

kegiatan yang ditentukan oleh ADB.

Kriteria Persyaratan Wajib terbagi sebagai berikut :

Kategori A. Proyek yang diusulkan dikelompokkan sebagai Kategori A jika

proyek tersebut diperkirakan menimbulkan dampak negatif

penting/signifikan yang tidak dapat dipulihkan, dalam area yang

luas atau belum pernah terjadi sebelumnya. Dampak tersebut

dapat mempengaruhi area yang lebih besar daripada tapak atau

fasilitas pekerjaan fisik.

Kategori B. Proyek yang diusulkan dikelompokkan sebagai Kategori B jika

dampak negatif penting tidak sebesar dampak pada proyek

Kategori A. Dampak tersebut bersifat spesifik tapak, sedikit jika

ada dampak yang tidak dapat dipulihkan, dan dalam banyak kasus

upaya penanggulangan dapat dirancang dengan lebih mudah

daripada proyek Kategori A.

Kategori C. Proyek yang diusulkan dikelompokkan sebagai Kategori C jika

diperkirakan sedikit atau tidak ada dampak negatif penting.

Kategori FI. Proyek yang diusulkan dikelompokkan sebagai Kategori FI jika

melibatkan investasi dana ADB/WB melalui financial intermediary.

KATEGORI A KATEGORI B KATEGORI C KATEGORI 

FI

➢ Bendungan

dan waduk

➢ Proyek

Kehutanan

dan Produksi

(skala besar)

➢ Industri

(skala besar)

➢ Irigasi, 

drainase, 

dan 

pengendalia

n banjir

(skala besar)

➢ Pengemban

gan Mineral 

(minyak dan 

gas)

➢ Pengemban

gan

Pelabuhan

➢ Pengemban

gan

Pembangkit

Termal dan 

Tenaga Air

➢ Agro-

industri

➢ Elektrifikas

i

Pedesaa

n

➢ Transmisi

Listrik

➢ Air bersih

dan 

Sanitasi

Perkotaa

n

➢ Air Bersih

dan 

Sanitasi

Pedesaa

n

➢ Irigasi

dan 

Drainase

(skala

kecil)

➢ Proyek

DAS

➢ Energi

Terbaruka

➢ Riset and 

Penyuluha

n

Kehutana

n

➢ Pelayanan

Kesehatan

Pedesaan

➢ Riset

Kelautan

➢ Program 

Keluarga

Berencan

a

➢ Proyek

Pendanaa

n Mikro

➢ Proye

k

keuan

gan

Tabel Contoh Proyek berdasarkan Kategori :



Lampiran 3.  Kriteria Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan Irigasi Wajib AMDAL     (Permen LHK No.38 Th 2019)

No INFORMASI KEGIATAN PENAPISAN (SCREENING)

Kategori/Nama Kegiatan Skala Wajib AMDAL
A.1 Kegiatan Utama

1 Pembangunan Bendungan/Waduk atau Jenis Tampungan Air lainnya

1.1

Bendungan/waduk/reservoir/embung/situ dan tampungan air lainnya untuk

keperluan air irigasi

Tinggi (m) ≥ 15 m

Daerah Genangan (Ha) ≥ 200

Volume Tampungan (m3) ≥ 500.000

1.2 Bangunan utama (bendung/intake, dll)

1.3 Saluran (induk, primer, sekunder, tersier, pembuang/drainase, suplesi, dll)

1.4

Bangunan pelengkap lainnya (bangunan bagj/sadap, pintu air, gorong• gorong, 

talang, siphon, pintu bilas, jembatan dan jalan inspeksi, got, saluran drainase, 

kantong lumpur, dll)

2 Daerah Irigasi

2.1 pembangunan baru dengan luas Luas (Ha) ≥ 3.000 

2.2 Peningkatan  Luas (Ha) ≥1000

2.3 Pencetakan sawah (perkelompok) Luas (Ha) ≥ 500

3 Pengembangan Rawa:

Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi Luas (Ha) ≥ 1.000

A.2 Kegiatan Pendukung

4
Pembangunan jalan inspeksi /peningkatan jalan dengan kegiatan pengadaan 

tanah 

Panjang (km) ≥ 5

Luas pengadaan lahan (Ha) ≥ 40 

Luas pengadaan lahan (Ha) ≥ 50

5 Pemotongan bukit dan pengurugan lahan Volume (m3 ≥ 500,000 

6 Pengerukan (sungai) Volume (m3) ≥ 500.000

7 Pengambilan air tanah sungai/ danau Debit (L/det) ≥ 250

8 Pengambilan air dari mata air Debit (L/det) ≥ 250

9 Pembangunan PLTA 

Tinggi bendung (m) ≥ 15

Luas genangan (Ha) ≥ 200 

Kapasitas daya (aliran langsung) 

(MW)
≥ 50 



1) kawasan hutan lindung; 

2) kawasan bergambut; dan 

3) kawasan resapan air. 

4) sempadan pantai; 

5) sempadan sungai; 

6) kawasan sekitar danau atau waduk; 

7) suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut; 

8) cagar alam dan cagar alam laut; 

9) kawasan pantai berhutan bakau; 

10) taman nasional dan taman nasional laut; 

11) taman hutan raya; 

12) taman wisata alam dan taman wisata alam laut; 

13) kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; 

14) kawasan cagar alam geologi; 

15) kawasan imbuhan air tanah; 

16) sempadan mata air; 

17) kawasan perlindungan plasma nutfah; 

18) kawasan pengungsian satwa; 

19) terumbu karang; dan 

20) kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang 

dilindungi

Lampiran 3a.   Kawasan Lindung

Keterangan :  Dalam Kawasan atau berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung (Psl 2, Permen LH No.5 Th 2012)



No INFORMASI KEGIATAN PENAPISAN (SCREENING)

Kategori/Nama Kegiatan Skala Wajib UKL - UPL 

B.1 Kegiatan Utama

1
Rehabilitasi Bendungan/Waduk atau Jenis Tampungan Air 

lainnya

Tinggi (m) ≥ 6 s/d < 15

Luas Genangan (Ha) ≥ 50 s/d < 200

Daya Tampungan (m3) ≥ 300.000 s/d < 500.000

2

Daerah Irigasi

Pembangunan Baru Luas (Ha) ≥ 500 s/d < 2000 /3000

Peningkatan Luas Tambahan (Ha) ≥ 500 s/d < 1000

Pencetakan sawah (Per kelompok) Luas (ha) ≥ 100 s/d < 500

B.2 Kegiatan Pendukung

1
Pembangunan jalan inspeksi /peningkatan jalan dengan

kegiatan pegadaan tanah

Panjang (km) ≥ 2,5 s/d <5 

luas pengadaan lahan

(Ha)
≥ 15 s/d < 40

luas pengadaan lahan

(Ha)
≥ 20 s/d < 50

2 Pemotongan bukit dan pengurugan lahan Volume (m3) ≥ 5000 s/d < 500.000 

3 Pengerukan (sungai) Volume (m3) ≥ 250.000 s/d < 500.000 

4 Pengambilan air tanah sungai/ danau Debit (L/det) ≥ 50 s/d < 250 

5 Pengambilan air dari mata air Debit (L/det) ≥ 50 s/d < 250 

6 Pembangunan PLTA 

Tinggi bendung (m) ≥ 6 s/d < 15

Luas genangan (Ha), ≥ 50 s/d < 200 

Kapasitas daya (aliran

langsung) (MW)
≥ 1 s/d < 10 

Lampiran 4.  Kriteria Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan Irigasi Wajib UKL-UPL 1)

Sumber : Permen PU No. 10/PRT/M/2008 Kriteria Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan Irigasi Wajib UKL-UPL 



Penapisan berdasar Isu Dampak Negatif Lingkungan

Prosedur Pelaksanaan Penapisan Kegiatan Rehabilitasi Irigasi, digunakan untuk menentukan level dokumen

lingkungan, apakah termasuk SPPL atau UKL-UPL. Untuk itu ditambahkan penapisan berdasar Isu lingkungan

hidup yang terjadi dengan pertanyaan berjenjanng mengenai isu dampak negative lingkungan, hal ini akan

memudahkan untuk penentuan studi lingkungannya dan penanganan dampaknya.

Beberapa kemungkinan isu lingkungan yang terjadi pada kegiatan rehabilitasi irigasi antara lain sebagai

berikut :

1. Apakah ada spesies asli atau non-asli, yang harus dilindungi ?

2. Apakah ada kebisingan atau pencemaran debu dari peralatan dan pengangkutan?

3. Apakah ada resiko erosi tanah?

4. Apakah Ada pencemarann air yang mempengaruhi produksifitas sawah di hilir ?

5. Apakah Ada pencemarann air yang mempengaruhi kesehatan ?

6. Apakah ada resiko kekurangan air di hilir ?

7. Apakah ada resiko pembuangan disposal yang mengganggu umum ?

8. Apakah ada Kawasan Lindung, Suaka Margasatwa, satwa Aquatik, Buffer Zone, atau kawasan konservasi

lainnya yang terganggu ?

Berdasar isu-isu tersebut diatas, bisa untuk penentuan studi lingkungannya, UKL-UPL atau SPPL dan dalam

penyiapan dokumen lingkunganyan,



Isu Lingkungan Ya Tidak Langkah lanjut Penjelasan Mitigasi

▪ Apakah ada spesies asli atau non-

asli, yang harus dilindungi ?
o o

Jika Ya, Jelaskan secara singkat dan 

kunci langkah-langkah mitigasi

▪ Apakah ada kebisingan atau

pencemaran debu dari peralatan? 
o o

Jika Ya, Jelaskan secara singkat dan 

kunci langkah-langkah mitigasi

▪ Apakah ada resiko erosi tanah? o o
Jika Ya, Jelaskan secara singkat dan 

kunci langkah-langkah mitigasi

▪ Apakah ada resiko Pencemaran air 

di hilir ?
o o

Jika Ya, Jelaskan secara singkat dan 

kunci langkah-langkah mitigasi

▪ Apakah ada resiko kekurangan air 

di hilir ?
o o

Jika Ya, Jelaskan secara singkat dan 

kunci langkah-langkah mitigasi

▪ Apakah ada resiko Pembuangan

disposal ?
o o

Jika Ya, Jelaskan secara singkat dan 

kunci langkah-langkah mitigasi

▪ Apakah ada Kawasan Lindung, 

Suaka Margasatwa, satwa Aquatik, 

Buffer Zone, atau kawasan

konservasi lainnya yang terganggu

o o
Jika Ya, Jelaskan secara singkat dan 

kunci langkah-langkah mitigasi

Keterangan :

Kalau semua jawaban "Tidak" : hasil penapisan = SPPL

Kalau jawaban ada "Ya"  ada Mitigasi : hasil penapisan = SPPL

Kalau jawaban ada "Ya"  tanpa Mitigasi : hasil penapisan = UKL-UPL







PRA KONTRUKSI
SID KONTRUKSI PASCA KONTRUKSI / OP

SI / Survai Indentifikasi :

▪ Pengumpulan data dan 

permasyalahan social -

lingkungan

▪ Perencanaan TOR 

lingkungan - sosial dan 

rencana pengelolaan

lingkungan. (UKL-UPL, Amdal, 

Studi Social, Masyarakat 

Adat)

Desain Upayakan

▪ Upaya Mitigasi dan minimalisir

dampak negative.

▪ Upayakan Hindari

pemukiman

▪ Daerah Masyarkat Adat

▪ Daerah lindung

▪ Hindari Dampak Significant

▪ Upayakan Pengelolaan

Lingkungan masuk dalam

Clause sendiri pada Desain

PROSES PENGAMANAN PENGELOLAAN LINGKUNNGAN DAN SOSIAL

Penyiapan Dok. 
Lingkungan - Sosial

▪ Penyiapan SPPL

▪ Penyiapan UKL-UPL/ 

DPLH

▪ Penyiapan Amdal/ 

DELH

▪ Penyiapan Kajian 

Sosial (pembebasan

lahan, Resetlemen)

▪ Penyiapan Kajian 

Masyarakat Adat

▪ Penyiapan Izin

Kontruksi dari ADB

▪ Penyiapan Kontrak

Pelaksanaan, Upaya

Pengelolaan

Lingkungan masukkan

dalam Clause sendiri

pada Kontrak

Pelaksanaan.

PERSIAPAN 
KONTRUKSI

Upaya Pengelolan

lingkungan

▪ Upaya Pengelolaan

Lingkungan mandiri.

▪ Upaya pengelolaan

lingkungan sesuai UKL-UPL.

▪ Upaya pengelolaan

Lingkungan sesuai RKL-RPL

▪ Upaya pengelolaan

lingkungan sesuai kajian

social 

▪ Upaya pengelolaan

lingkungan sesuai Kajian 

Masyarakat Adat Rentan.

▪ Mitigasi dan minimalisir

dampak negative.

▪ Laporan monitoring 

Upaya Pengelolaan

Lingkungan

▪ Upaya Pengelolan lingkungan

▪ Pengelolaan Aset (tanah, bangunan), 

Legalitas kepemilikan Aset, 

Penguasaan Fisik Aset Lingkungan

untuk bukti

penguasaan/kewenangan.

▪ Upaya Pengelolaan Lingkungan

untuk pengamanan kontruksi (pagar, 

papan larangan).

▪ Upaya Pengawasan Rutin untuk

pengamanan lingkungan dan 

fungsional kontruksi.

▪ Kerjasama dgn masyarakat sekitar utk

manfaat dan pengamanan kontrusi,

▪ Upaya pengelolaan lingkungan utk

pemeliha raan dan Operasional yang 

benar sesuai dalam Pedoman OP.

▪ Mitigasi dan minimalisir dampak

negative sisa.

▪ Laporan Penyelesaian Upaya

Pengelolaan Lingkungan



1. Produksi atau kegiatan yang melibatkan bentuk bahaya dan eksploitasi kerja paksa dan

buruh anak;

2. Produksi atau perdagangan produk atau kegiatan yang dianggap ilegal di bawah undang-

undang atau peraturan negara bersangkutan atau konvensi dan kesepakatan internasional

atau pengurangan atau pelarangan secara internasional seperti (a) obat-obatan, pestisida

dan herbisida, (b) zat yang menyebabkan penipisan ozon, (c) polychlorinated biphenyl dan

bahan kimia beracun dan berbahaya lainnya, (d) satwa liar atau produk satwa liar yang

diatur di bawah Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and

Flora, dan (e) perdagangan limbah atau produk limbah lintas batas;

3. Produksi atau perdagangan senjata dan amunisi, termasuk material paramiliter;

4. Produksi atau perdagangan minuman beralkohol, terkecuali bir dan anggur;

5. Produksi atau perdagangan tembakau;

6. Judi, kasino dan usaha sejenisnya;

7. Produksi atau perdagangan bahan radioaktif, termasuk reaktor nuklir dan komponennya;

8. Produksi, perdagangan atau penggunaan serat asbes tidak terikat;

9. Operasi penebangan kayu komersial atau pembelian peralatan penebangan untuk

digunakan pada hutan basah primer tropis atau hutan yang sudah matang; dan

10. Praktek penangkapan ikan di laut dan pesisir seperti penangkapan ikan menggunakan

pukat harimau, membahayakan terhadap species yang rentan dan species yang dilindungi

dalam jumlah besar dan merusak keragaman hayati dan habitat.

Lampiran 1.  Daftar Negatif Kegiatan Investasi (ADB)



No INFORMASI KEGIATAN
PENAPISAN (SCREENING)

Kategori/Nama Kegiatan Skala Wajib AMDAL

A.1 Kegiatan Utama

1 Pembangunan Bendungan/Waduk atau Jenis Tampungan Air lainnya

1.1

Bendungan/waduk/reservoir/embung/situ dan tampungan air lainnya untuk keperluan air 

irigasi

Tinggi (m) ≥ 15 m

Daerah Genangan (Ha) ≥ 200

Volume Tampungan (m3) ≥ 500.000

1.2 Bangunan utama (bendung/intake, dll)

1.3 Saluran (induk, primer, sekunder, tersier, pembuang/drainase, suplesi, dll)

1.4 Bangunan pelengkap lainnya (bangunan bagj/sadap, pintu air, gorong• gorong, talang, 

siphon, pintu bilas, jembatan dan jalan inspeksi, got, saluran drainase, kantong lumpur, dll)

2 Daerah Irigasi

2.1 pembangunan baru dengan luas Luas (Ha) ≥ 3.000 

2.2 Peningkatan Luas (Ha) ≥1000

2.3 Pencetakan sawah (perkelompok) Luas (Ha) ≥ 500

3 Pengembangan Rawa:

Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi Luas (Ha) ≥ 1.000

A.2 Kegiatan Pendukung

4 Pembangunan jalan inspeksi /peningkatan jalan dengan kegiatan pengadaan tanah

Panjang (km) ≥ 5

Luas pengadaan lahan (Ha) ≥ 40 

Luas pengadaan lahan (Ha) ≥ 50

5 Pemotongan bukit dan pengurugan lahan Volume (m3 ≥ 500,000 

6 Pengerukan (sungai) Volume (m3) ≥ 500.000

7 Pengambilan air tanah sungai/ danau Debit (L/det) ≥ 250

8 Pengambilan air dari mata air Debit (L/det) ≥ 250

9 Pembangunan PLTA 

Tinggi bendung (m) ≥ 15

Luas genangan (Ha) ≥ 200 

Kapasitas daya (aliran langsung) 

(MW)
≥ 50 

Lampiran 3.  Kriteria Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan Irigasi Wajib AMDAL   (Permen LHK No.38 Th 2019)



1) kawasan hutan lindung; 

2)  kawasan bergambut; dan 

1) kawasan resapan air. 

1) sempadan pantai; 

1) sempadan sungai; 

1) kawasan sekitar danau atau waduk; 

1) suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut; 

1) cagar alam dan cagar alam laut; 

1) kawasan pantai berhutan bakau; 

1) taman nasional dan taman nasional laut; 

1) taman hutan raya; 

1) taman wisata alam dan taman wisata alam laut; 

1) kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; 

1) kawasan cagar alam geologi; 

1) kawasan imbuhan air tanah; 

1) sempadan mata air; 

1) kawasan perlindungan plasma nutfah; 

1) kawasan pengungsian satwa; 

1) terumbu karang; dan 

1) kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi

Lampiran 3a.   Kawasan Lindung

Keterangan :  Dalam Kawasan atau berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung (Psl 2, Permen LH No.5 Th 2012)

Keterangan :  Dalam Kawasan atau berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung (Psl 2, Permen LH No.5 Th 2012)



No INFORMASI KEGIATAN PENAPISAN (SCREENING)
Kategori/Nama Kegiatan Skala Wajib UKL - UPL 

B.1 Kegiatan Utama

1
Rehabilitasi Bendungan/Waduk atau

Jenis Tampungan Air lainnya

Tinggi (m) ≥ 6 s/d < 15

Luas Genangan (Ha) ≥ 50 s/d < 200

Daya Tampungan (m3) ≥ 300.000 s/d < 500.000

2

Daerah Irigasi

Pembangunan Baru Luas (Ha) ≥ 500 s/d < 2000 /3000

Peningkatan Luas Tambahan (Ha) ≥ 500 s/d < 1000

Pencetakan sawah (Per kelompok) Luas (ha) ≥ 100 s/d < 500

B.2 Kegiatan Pendukung

1

Pembangunan jalan inspeksi

/peningkatan jalan dengan kegiatan

pegadaan tanah

Panjang (km) ≥ 2,5 s/d <5 

luas pengadaan lahan (Ha) ≥ 15 s/d < 40

luas pengadaan lahan (Ha) ≥ 20 s/d < 50

2

Pemotongan bukit dan pengurugan 

lahan Volume (m3) ≥ 5000 s/d < 500.000 

3 Pengerukan (sungai) Volume (m3) ≥ 250.000 s/d < 500.000 

4 Pengambilan air tanah sungai/ danau Debit (L/det) ≥ 50 s/d < 250 

5 Pengambilan air dari mata air Debit (L/det) ≥ 50 s/d < 250 

6 Pembangunan PLTA 

Tinggi bendung (m) ≥ 6 s/d < 15

Luas genangan (Ha), ≥ 50 s/d < 200

Kapasitas daya (aliran langsung) (MW) ≥ 1 s/d < 10 

Lampiran 4.  Kriteria Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan Irigasi Wajib UKL-UPL 1)

[1] Permen PU No. 10/PRT/M/2008 sudah direview dan diusulkan untuk diupdate dengan menyesuaikan skala wajib AMDAL yang digunakan dalam PermenLH No. 5/2012 serta kemungkinan
penambahan item rehabilitasi, selain pembangunan baru dan peningkatan.



1. Dokumen Pengamanan Lingkungan dan Sosial

Sebagai kelanjutan dari hasil pentapisan diperlukan “Dokumen Pengamanan Lingkugan dan Sosial” / Dok

ESS yang ditandatangani oleh proyek, sebagai pernyataan bahwa proyek akan melaksanakan pengelolaan

lingkungan saat kontruksi atau akan memprakarsai terlaksananya studi lingkungan yang disyaratkan. 

1. Dokumen SPPL (Surat  Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)

2. Dokumen SP Ukl-UPL (Surat Pernyataan Kesanggupan pelaksanaan UKL-UPL)

3. Dokumen SP Amdal (Surat Pernyataan Kesanggupan pelaksanaan Amdal)

Berdasar laporan pelaksanaan lapangan dalam pembahasan laporan pendahuluan didaerah dan memprtimbangkan legalitas dan

instansi penanggung jawab dokumen Lingkungan dan Sosial ada beberapa catatan sebagai berikut :

a. Mengingat penanggung jawab dampak social dan lingkungan adalah instansi pemerintah yang melakukan kegiatan, diusulkan

dokumen lingkungan menggunakan Kop instansi yang bertanggung jawab.

b. Penggunaan meterai dalam penandatangan dokumen oleh penanggung jawab pengelolaan lingkungan dan social ada yang

berkeberatan (catatan dalam pembahasan laporan pendahuluan didaerah), sehingga diusulkan tidak menggunakan materai tapi di

kuatkan dengan penggunaan Kop Instansi.

c. Dokumen SPPL dan lainnya adalah pernyataan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan dan social hasil screening dari

berbagai ketentuan yang ditetapkan maka narasi sedikit ditambahkan pada dokumen tersebut, dengan tidak banyak merubah

format aslinya.

d. Dokumen Sosial dan dokumen untuk masyarakat adat rentan belum ada sehingga diusulkan penambahan bentuk dokumen

pernyataan tersebut.

e. Formulir bentuk table yang digunakan untuk Screening dampak lngkungan dan Sosial belum ada (copy yang kami terima), sehingga

ditambahkan table Screning yang berlaku untuk dampak lingkungan dan Sosial untuk mempermudah mendapatkan isu

lingkungannya..



Sebagai usulan perbaikan dokumen lingkungan dan social adalah sebagai berikut dibawah .

1) Dokumen SPPL (Surat  Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Hidup)

2) Dokumen SP Ukl-UPL/DPLH (Surat Pernyataan Kesanggupan pelaksanaan UKL-UPL)

3) Dokumen SP Amdal /DELH (Surat Pernyataan Kesanggupan pelaksanaan Amdal)

4) Dokumen SP Sos (Surat Pernyataan Kesanggupan pelaksanaan Studi Sosial)

5) Dokumen SP MA (Surat Pernyataan Kesanggupan pelaksanaan Studi Masarakat Adat)

Dokumen no. 2,3,4,5 sebagai dokumen sementara sebagai jaminan akan dilaksanakanya Studi

lingkungan dan Sosial yang umumnya memerlukan waktu minimal 6 bulan sampai 1 (satu) tahun,

sambil menunggu selesainya studi/kajian yang dilaksanakan, dan proses persiapan pelaksanaan

fisik di proyek, sudah ada bahan untuk memonitong proses pengamanan lingkungan dan social

proyek tersebut.



Kegiatan Indikator Kegiatan C Indikator Kategori B Indikator Kategori A :

Lingkungan

Dampak Ringan

jika diperkirakan sedikit atau

tidak ada dampak negatif

penting. 

Dampak Sedang

jika dampak negatif penting tidak sebesar

dampak pada proyek Kategori A. Dampak

tersebut bersifat spesifik tapak, sedikit kalau

ada dampak yang berdampak tidak dapat

dipulihkan, dan dalam banyak kasus upaya

penanggulangan dapat dirancang dengan

lebih mudah

Dampak Significan

jika proyek tersebut diperkirakan

menimbulkan dampak negatif

penting/signifikan yang tidak dapat

dipulihkan, dalam area yang luas atau

belum pernah terjadi sebelumnya. 

Sosial

Tidak memicu kegiatan

pengadaan tanah, 

permukiman kembali, dan atau 

land clearing

Sub proyek tidak memiliki

dampak, sehingga dapat

dimasukan dalam pencapaian

program IPDMIP.

Jika kegiatan pengadaan tanah, 

permukiman kembali dan atau land clearing 

diperlukan,

Terdapat warga yang harus dipindahkan

kurang dari 200 orang (40 KK)

Terdapat warga kehilangan ≥ 10% total 

produktif asset atau sumber pendapatan

produktif asset atau sumber pendapatan

produktif < dari 200 Jiwa (40 KK). 

Paket kegiatan dapat dimasukan dalam

pencapaian IPDMIP. 

Jika kegiatan pengadaan tanah, 

permukiman kembali dan atau land 

clearing, diperlukan.

Terdapat warga yang harus dipindahkan

mencapai 200 orang (40 KK) atau lebih

Terdapat warga kehilangan ≥ 10% total 

produktif asset atau sumber pendapatan

produktif asset atau sumber pendapatan

produktif ≥ 200 Jiwa (40 KK). 

Jika terkategori A, maka paket pekerjaan

tidak dimasukkan dalam pencapaian

IPDMIP. 

Studi
Lingkungan

- UKL-UPL AMDAL

Dokumen
Lingk

SPPL (Surat Pernyataan
kesanggu pan Pengelolaan
Lingkungan)

SPU (Surat Pernyataan kesanggupan
melak sanakan Studi UKL-UPL)

SPPA (Surat Pernyataan kesanggupan
melaksanakan Studi UKL-UPL)



Kesimpulan

a. Dokumen Amdal berdasar KepMen LHK no P 38 skope wilayahnya adalah Sistem Jaringan (Jaringan Irigasi,

Jaringan Jalan)

b. Sistem Bangunan Infrastruktur yang belum mempunyai Dokumen Amdal atau UKL-UPL harus menyusun

DELH/DPLH

c. Screening atau Pentapisan bisa dilakukan lebih awal dan diharapkan pentapisan mudah dipahami dan

dilakukan dengan cepat serta formatnya seragam.

d. Hasil pentapisan dan Dokumen ESS dapat digunakan sebagai masukan dalam perbaikan Desain untuk

memastikan pengelolaan lingkungan tersebut dilakukan, dan dapat digunakan sebagai upaya mitigasi supaya

tidak perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan yang lebih berat yaitu UKL-UPL atau Amdal.

e. Hasil pentapisan dan rekomendasi dalam Dokumen ESS dapat digunakan sebagai masukan dalam klausul

pengelolaan lingkungani, saat menyusun kontrak pelaksanaan kontruksi, untuk memastikan pengelolaan

lingkungan tersebut dilakukan.

f. Hasil pentapisan dan rekomendasi dalam Dokumen ESS dapat digunakan sebagai masukan dalam

pelaksanaan monitoring ESS untuk memastikan pengelolaan lingkungan tersebut dilakukan.



 Lampiran 1 Screening : htttp:// ............................................

 Presentation ESMS : http://.............................................

 Pengiriman DokLing Email  : .........................................

 WA   :  ...................................................

BAHAN LAMPIRAN DAN PAPARAN KELAS LINGKUNGAN DAPAT 
DIUNDUH / DOWNLOAD DI LINK BERIKUT :

http://bit.ly/LAM1SCREENING
http://bit.ly/PPTESMS




Pembagian Katagori Proyek (SPS 2009 ADB)

i)  Kategori A. Suatu proyek yang diusulkan dikategorikan sebagai kategori A jika ada kemungkinan dampak lingkungan 

merugikan yang signifikan yang tidak dapat dipulihkan, beragam, atau belum pernah terjadi sebelumnya. Dampak ini 

dapat mempengaruhi area yang lebih besar dari situs atau fasilitas dikenakan pekerjaan fisik. Penilaian dampak lingkungan 

adalah wajib.

(ii)  Kategori B. Sebuah proyek yang diusulkan diklasifikasikan sebagai kategori B jika potensinya dampak lingkungan yang 

merugikan kurang merugikan dibandingkan dengan dampak dari kategori A proyek. Dampak-dampak ini bersifat spesifik 

lokasi, sedikit jika salah satu di antaranya tidak dapat dipulihkan, dan dalam banyak kasus langkah-langkah mitigasi 

dapat dirancang lebih mudah daripada untuk proyek kategori A. Diperlukan pemeriksaan lingkungan awal.

(iii) Kategori C. Suatu proyek yang diusulkan dikategorikan sebagai kategori C jika ada kemungkinan minimal atau tidak ada 

dampak lingkungan yang merugikan. Tidak ada penilaian lingkungan diperlukan meskipun implikasi lingkungan perlu ditinjau. 

(iv) Kategori FI. Sebuah proyek yang diusulkan diklasifikasikan sebagai kategori FI jika melibatkan investasi dana ADB ke atau 

melalui FI (paragraf 65-67).

Pelaksanaan Screening ESS, Pelaksana Screening dilakukan oleh

1) Instansi Pengusul Kegiatan dibantu oleh Focal Person yang ditunjuk didaerah

2) Inventarisasi dan Pentapisan dengan menggunakan Pedoman Tata cara Screening Lingkungan dan Sosial terutama Form 

ENV 01 Screening terlampir.

3) Hasil Screening harus dilengkappi dengan Dokumen ESS (contoh terlampir).

4) Hasil Inventarisasi dan Pentapisan serta Dokumen ESS harus dikirimkan ke NPMU Pusat melaui Email: 

envipdmip@gmail.com atau esmsipdmip@gmail.com sebelum kontruksi dilaksanakan.

mailto:envipdmip@gmail.com
mailto:esmsipdmip@gmail.com


PROSES PENYIAPAN DOKUMEN ESMS IPDMIP

List Proyek Usulan, 
Lokasi,
Vol/Besaran Pekerjaan
Fisik :
- Panjang (m)
- Luas (ha) yang 

terpengaruh
- Biaya Rp.

Sreening Cek List Proyek :
- Apakah non 

Komponen A 
- Apakah non larangan

ADB
- Apakah masuk UKL-UPL
- Apakah masuk Amdal
- Apakah masuk kajian

Sos
- Apakah masuk kajian

MA

Dokumen ESMS yg
disiapkan :
- SPPl (bebas dampak

negatif)
- SPPU (studi UKL-UPL)
- SPPA (studi Amdal)
- SPPS (kajian Sosial)
- SPPM (kajian Masyarakat 

Adat/MA) 

Gunakan Tabel
Sreening Cek List Proyek 14 
kolom:

Buat Dokumen ESMS
• Gunakan Form Dokumen
• Tanda tangan dan cap 

pengusul
• Kirim ke NPMU Email……..,/ 

antar sendiri, tembusan
IPDMIP

• Selain SPPL ,tembusan ke
DLH

Gunakan Contoh Form 
Dokumen
- Form SPPl
- Form SPPU
- Form SPPA 
- Form SPPS 
- Form SPPM

List Dok ESMS NPMU 
/NPIU
• Lapor ke ADB 
• Usulan sampel ceking
• Dibantu oleh IPDMIP

Izin Pelaksanaan
Kontruksi
• Izin Dari Instansi
• Rekomendasi dari

NPIU
• Tolak dari NPIU

Laporan Pasca Kontruksi
• Laporan dampak neg 

terjadi
• Lap. Pelaksanaan UKL-

UPL
• Lap. Pelaksanaan RKL-

RPL

Pelaksanaan Kontruksi
• Monitoring dampak

lingkungan yg terjadi
• Minimais Dampak

Negatif
• Laporan Monitoring 

Pelaksanaan
Studi/Kajian  
• Pelk Studi UKL-UPL
• Pelk Studi Andal, RKL-

RPL
• Kajian Sosial atau MA
• Kunsultasi ke DLH



Pengelola lingkungan dan sosial.

Rehabilitasi D.I
- Pada Saluran

Dampak /Akibat yg terjadi pada 
Masyarakat Pemegang Hak Non 
Tanah di ROW :
- Hilangnya Aset –Aset, bagunan, 

tanaman
- Hilangnya Pendapatan Usaha 

Masyarakat
- Relokasi penduduk

Solusi Penanganan : 
- Konsultasi secara

intensif melibatkan
Warga dan Intansi
terkait

- Pemberian Kerokiman

Resiko terkait Pengadaan Tanah dan Pemukiman kembali Sukarela

Peningkatan D.I
- Tambah

Saluran
- Lahan irigasi
- Jalan Inspeksi

Dampak /Akibat yg terjadi pada 
Masyarakat Pemegang Hak Tanah :
- Beralihnya hak tanah
- Hilangnya Aset –Aset, bagunan, 

tanaman
- Hilangnya Pendapatan Usaha 

Masyarakat
- Relokasi penduduk

Solusi Penanganan : 
- Pengadaan tanah UU 

No. 2 th 2012, PTBP utk
KU

- Perlindungan Sosial
SPS ADB 2009 dan SE 
PUPR No. 
12/SE/M/2014

KEGIATAN 
IPDMIP 2019

Dampak /Akibat yg terjadi pada 
Masyarakat Pemegang Hak Hibah
Tanah :
- Beralihnya hak tanah
- Hilangnya Aset –Aset, bagunan, 

tanaman
- Hilangnya Pendapatan Usaha 

Masyarakat
- Relokasi penduduk

Solusi Penanganan :
- Perjanjian alih hak
tanah
- Perlindungan Sosial SPS 
ADB 2009 dan SE PUPR 
No. 12/SE/M/2014



Penyaringan Keberadaan Masyarakat Adat Program IPDMIP pada Tabel : Formulir Screening/Pentapisan ENV –

01,02,03  (Persyaratan Wajid) pada kolom 15, dapat diditeksi dengan melihat daftar dan lokasi melalui Google pada data 

BRWA (Badan Regristasi Wilayah Adat.html), dengan tampilan sebagai berikut.




