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1 Pendahuluan  

Prospektus ini memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang 
berkepentingan mengenai bagaimana Kajian Lingkungan dan Sosial Strategis (SESA/Strategic 
Environmental and Social Assessment) akan diterapkan pada Mekanisme Transisi Energi 
(ETM/Energy Transition Mechanism) dari Asian Development Bank (ADB) di Indonesia. Prospektus ini 
menjabarkan alasan-alasan bagi SESA dan memberikan pengantar singkat mengenai peran, fungsi, 
dan manfaat SESA, serta berbagai usulan kegiatan penting, prosesnya, dan keluarannya (output). 

2 Latar Belakang ETM dan Kegiatan Terkait 

Pembangkit listrik tenaga batu bara (CFPP/coal-fired power plant) merupakan sumber tunggal 
terbesar emisi gas rumah kaca (GRK) dari kegiatan manusia di dunia saat ini. Perubahan iklim sudah 
menimbulkan biaya yang besar di Asia dan Pasifik; biaya tersebut akan makin membengkak dalam 
tahun-tahun mendatang. Kawasan Asia dan Pasifik memiliki jumlah penduduk rentan iklim terbesar 
di dunia. Dampak perubahan iklim di masa mendatang diperkirakan akan mengancam pencapaian 
dan kemajuan pembangunan beberapa waktu terakhir menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(SDG/Sustainable Development Goals). Pada saat bersamaan, kawasan ini menjadi sumber lebih dari 
50% emisi gas rumah kaca (GRK) dunia setiap tahunnya. Perubahan iklim di masa mendatang akan 
berkurang keparahannya apabila emisi tersebut dapat dikurangi. Sebagian besar negara berkembang 
anggota ADB (DMC/Developing Member Countries) telah meratifikasi Kesepakatan Paris yang 
menahan kenaikan suhu rata-rata global agar kurang dari 2°C di atas tingkat pra-industrialisasi, 
dengan harapan agar pemanasannya dapat dibatasi hanya 1,5°C.1 

Berbagai negara di Asia Tenggara secara bertahap mengadopsi bentuk-bentuk energi yang lebih 
bersih. Meskipun jumlah proyek dalam pengembangan sudah berkurang, bahan bakar fosil masih 
sangat menonjol dalam rencana pengembangan kelistrikan di sejumlah negara Asia Tenggara. 
Walaupun perubahan positif sedang terjadi, tetapi perubahan tersebut belum sampai pada skala 
atau laju yang diperlukan. Di Asia secara khusus, usia pembangkit listrik tenaga batu bara (CFPP) 
masih relatif muda. Jika tidak dipensiunkan dari operasi, pembangkit listrik tersebut dapat bertahan 
puluhan tahun—sehingga menjadi hambatan untuk upaya-upaya mencapai pengurangan emisi dan 
memberi ruang untuk energi terbarukan. Tampak jelas bahwa apabila emisi dari CFPP yang ada tidak 
diatasi, target-target Kesepakatan Paris tidak akan tercapai. 

Untuk tujuan ini, ADB telah meluncurkan Mekanisme Transisi Energi (ETM), sebuah prakarsa 
kolaboratif yang dapat ditingkatkan skalanya, yang akan memanfaatkan pendekatan berbasis pasar 
untuk mempercepat transisi dari bahan bakar fosil ke energi bersih, dengan fokus awal pada tiga 

 
1 ADB. 2017. Climate Change Operational Framework 2017–2030: Enhanced Actions for Low Greenhouse Gas 
Emissions and Climate-Resilient Development. August 2017. 
https://www.adb.org/documents/climate-change-operational-framework-2017-2030 
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negara berkembang anggota ADB (DMC): Indonesia, Filipina, dan Viet Nam. Investasi pemerintah 
dan swasta—dari pemerintah, bank multilateral, investor sektor swasta, filantropi, dan investor 
jangka panjang—akan membiayai dana ETM khusus di negara tertentu untuk mempensiunkan aset 
pembangkit listrik tenaga batu bara dengan jadwal yang lebih cepat daripada jika pembangkit listrik 
tersebut tetap dipegang pemiliknya saat ini. Dalam kemitraan dengan pemangku kepentingan sektor 
publik dan swasta, ADB akan menciptakan platform pemerintah-swasta regional (Dana atau 
Kendaraan ETM Regional Asia Tenggara) untuk menangani tata kelola, transisi yang adil, serta aspek 
iklim dalam mendukung pengembangan, pembiayaan, dan operasi dana nasional di negara tertentu 
di Asia Tenggara. ETM diposisikan sebagai kendaraan pembiayaan pemerintah-swasta yang terdiri 
atas dua bagian: 

• Fasilitas pengurangan karbon (CRF/carbon reduction facility) untuk memanfaatkan 
pendekatan pembiayaan campuran agar dapat menonaktifkan pembangkit listrik tenaga 
batu bara berdasarkan jadwal yang dipercepat, sehingga memberikan waktu untuk 
mengembangkan listrik pengganti yang andal, terjangkau, dan bersih; dan; 

• Fasilitas energi bersih (CEF/clean energy facility) untuk mengkatalisis dan menyalurkan 
investasi ke pembangkitan energi baru dengan energi terbarukan, infrastruktur 
penyimpanan energi, serta peningkatan jaringan dan penyimpanan tenaga listrik yang 
diperlukan. 

Pra-studi Kelayakan telah dilaksanakan di tiga negara pada bulan Juli sampai September 2021, 
untuk mengkaji opsi-opsi agar dapat memulai penarikan CFPP secara aman dan hemat biaya dari 
bauran pembangkitan listrik, serta penetapan prioritas dan kajian tingkat tinggi berbagai pembangkit 
listrik yang akan dipensiunkan dalam jangka pendek hingga menengah melalui ETM. 

Studi Kelayakan diluncurkan pada Oktober 2021, untuk melaksanakan analisis secara lebih 
terperinci mengenai dampak pensiun awal di negara target, agar dapat menentukan prosedur 
pelaksanaan ETM dan kumpulan aset yang memenuhi syarat guna memfasilitasi peluncuran proyek 
rintisan pada akhir 2022. 

Transisi yang Adil merupakan komponen inti ETM. Transisi yang Adil adalah konsep yang mendukung 
pencapaian sasaran nasional dan sasaran iklim jangka panjang, untuk memastikan bahwa tak ada 
seorang pun yang tertinggal, mempertahankan integritas lingkungan, serta melindungi hak 
penduduk yang rentan dan generasi masa depan. ADB telah berkomitmen, bersama dengan bank 
pembangunan multilateral (MDBs/multilateral development banks) lainnya, pada lima Prinsip 
Tingkat Tinggi untuk memandu dukungan MDB atas transisi yang adil. 

• Prinsip 1: Dukungan MDBs bagi transisi yang adil adalah upaya untuk pencapaian tujuan 
iklim yang pada saat yang sama memungkinkan adanya hasil sosioekonomi, mempercepat 
kemajuan menuju baik Kesepakatan Paris maupun SDGs/TPB. 

• Prinsip 2: Dukungan MDBs bagi transisi yang adil difokuskan pada peralihan dari kegiatan 
ekonomi yang menghasilkan emisi GRK intensif melalui pembiayaan, pelibatan dalam 
kebijakan, berbagi saran teknis dan pengetahuan, sejalan dengan mandat dan strategi MDB, 
serta prioritas negara, termasuk kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC/nationally 
determined contribution) dan strategi jangka panjang.  

• Prinsip 3: MDBs akan mendorong dukungan bagi transisi yang adil dengan meningkatkan 
kebijakan dan kegiatan MDBs yang sudah ada, memobilisasi sumber-sumber pembiayaan 
publik dan swasta yang lain, serta meningkatkan koordinasi melalui rencana strategis yang 
ditujukan untuk menyampaikan transformasi ekonomi struktural jangka panjang. 

• Prinsip 4: Dukungan MDBs bagi transisi yang adil berupaya memitigasi dampak sosioekonomi 
yang negatif dan meningkatkan peluang yang berkaitan dengan transisi ke perekonomian 
dengan emisi bersih nol, mendukung pekerja dan masyarakat yang terdampak, serta 
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meningkatkan akses ke mata pencaharian yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh bagi 
semua. 

• Prinsip 5: Dukungan MDBs untuk transisi yang adil mendorong berbagai proses perencanaan, 
pelaksanaan, dan pemantauan yang transparan dan inklusif, yang melibatkan semua 
pemangku kepentingan dan kelompok terdampak yang relevan, serta memajukan inklusi dan 
kesetaraan gender. 

Kegiatan SESA dan JT bersifat sinergis dan akan diintegrasikan pada tingkat yang sesuai. 

3 Apa yang dimaksud dengan SESA? 

Kajian Lingkungan dan Sosial Strategis (Strategic Environmental and Social Assessment) atau SESA, 
merupakan proses yang iteratif dan partisipatif untuk melaksanakan evaluasi sistematik mengenai 
keberlanjutan berbagai opsi untuk mempensiunkan CFPP dan mengembangkan energi terbarukan. 
SESA ditujukan untuk memastikan bahwa potensi efek/dampak lingkungan dan sosioekonomi yang 
signifikan akibat pelaksanaan ETM di Indonesia - melalui kegiatan yang didanai (program dan proyek 
individual), sudah diidentifikasi dan dikaji bersamaan dengan langkah-langkah mitigasinya, serta 
bahwa hasil dan rekomendasinya sudah disampaikan kepada para pengambil keputusan. Dampak 
tersebut dapat bersifat positif maupun negatif, langsung maupun tidak langsung, lintas batas negara, 
kumulatif, sinergis, dan antagonis. Langkah-langkah mitigasi dan persyaratan untuk pengelolaan 
persoalan lingkungan dan sosial biasanya dijabarkan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan dan 
Sosial Strategis (SESMP/Strategic Environmental and Social Management Plan). SESMP memberikan 
kerangka untuk pemantauan pelaksanaan kebijakan, rencana, dan program untuk kegiatan 
pembangunan besar secara individual, memberikan perangkat yang berharga guna membantu 
transisi ke pembangunan berkelanjutan. 

 

 

Gambar 1: SESA, ESIA, dan hierarki pengambilan keputusan 

Terdapat hierarki tingkat-tingkat dalam pengambilan keputusan untuk prakarsa yang 
didanai/didukung oleh ADB dan pemberi pembiayaan yang lain, serta dalam pengambilan keputusan 
publik. Tingkat-tingkat tersebut mencakup mekanisme pendanaan, kebijakan, rencana, program, dan 
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kemudian proyek individual (Gambar 1). Pada tingkat nasional, kebijakan akan mengarahkan 
berbagai rencana, program, dan proyek yang akan menjadi penerapan kebijakan tersebut. Karena 
itu, kebijakan berada di tingkat paling atas dalam hierarki pengambilan keputusan. Kebijakan, 
rencana, dan program (PPP/policies, plans, and programs) lebih bersifat ‘strategis’ (bukan proyek) 
karena hal-hal itu menentukan arah atau pendekatan secara umum yang akan diikuti untuk 
mencapai sasaran yang luas. SESA diterapkan pada tingkat strategis dan berurusan dengan kajian 
proposal dan opsi yang ditentukan secara luas. Seiring dengan bergerak turunnya hirarki dari 
kebijakan ke tingkat proyek, sifat pengambilan keputusannyapun juga berubah, demikian pula 
dengan sifat kajian lingkungan dan sosioekonomi yang diperlukan. 

Tabel 1 menunjukkan bagaimana SESA berbeda dengan Kajian Dampak Lingkungan 
(EIA/Environmental Impact Assessment) yang digunakan untuk mengkaji dampak proyek-proyek 
individual. Akan tetapi seperti yang diperlihatkan pada Tabel 1, ada perbedaan yang jelas dengan 
SESA. 

Tabel 1: Perbandingan SESA dan ESIA 

Perihal SESA ESIA 

Tingkat penerapan Kebijakan, rencana, dan program 
[Dalam hal ini, SESA diterapkan 
terhadap peluncuran potensial 
paket opsi ETM di tingkat regional 
dan nasional]. 

Proyek spesifik 

Alternatif Rentang pertimbangan yang luas 
(misalnya berbagai opsi mekanisme, 
kebijakan, rencana, program, 
skenario, proyeksi pertumbuhan 
ekonomi). 

Rentang pertimbangannya terbatas 

Siapa yang 
melaksanakan? 

Penyiapannya berdasarkan 
penugasan dari pemberi 
pembiayaan dan/atau pemerintah. 

Biasanya disiapkan dan/atau didanai 
oleh pendukung proyek. 

Fokus Keputusan mengenai implikasi 
berbagai mekanisme, kebijakan, 
rencana, dan program untuk 
keputusan pada tingkat yang lebih 
rendah di masa mendatang. 

Memperoleh izin proyek, dan jarang 
dengan masukan untuk 
pertimbangan kebijakan, rencana, 
atau program.  

Proses Multitahap dan iteratif, dengan alur 
untuk masukan. 

Sudah ditentukan dengan baik dan 
bersifat linear, dengan awal dan 
akhir yang jelas (misalnya dari studi 
kelayakan sampai persetujuan 
proyek). 

Penekanan Memenuhi tujuan lingkungan, 
sosial, dan ekonomi secara 
seimbang dari segi mekanisme, 
kebijakan, rencana, dan program. 
Mencakup identifikasi hasil 
pembangunan di tingkat makro. 

Memitigasi dampak (lingkungan dan 
sosial) dari sebuah proyek tertentu, 
tetapi dengan identifikasi sejumlah 
peluang proyek, pengimbang, dll. 
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Pertimbangan 
dampak kumulatif 

Kajian komponen penting. Pertimbangan terbatas. 

SESA merupakan perangkat perencanaan yang ditujukan untuk meningkatkan pengambilan 
keputusan strategis. SESA melengkapi perencanaan dengan (a) menghasilkan informasi mengenai 
persoalan lingkungan dan sosioekonomi, (b) memberikan platform bagi dialog pemangku 
kepentingan mengenai berbagai persoalan tersebut dengan debat yang terstruktur baik, dengan 
melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, serta (c) menawarkan mekanisme agar 
hasil kajian dan debat turut menjadi pertimbangan dalam institusi dan tata kelola. 

SESA menggunakan berbagai perangkat dengan cara yang fleksibel dan adaptif, alih-alih pendekatan 
tunggal yang sudah tetap dan preskriptif seperti pada ESIA. SESA dapat melengkapi dan memperkuat 
ESIA di tingkat proyek dengan: (a) mengidentifikasi kebutuhan akan informasi sebelumnya dan 
potensi dampak, memberikan konteks dan parameter untuk ESIA selanjutnya atas proyek yang 
dirancang untuk menerapkan kebijakan, rencana, atau program; dan (b) menjadikan ESIA dan proses 
tinjauan proyek lebih ramping dan efisien dengan menangani berbagai persoalan di tingkat yang 
lebih strategis - termasuk hal-hal yang menjadi perhatian sehubungan dengan justifikasi proyek 
sehingga ESIA dapat menjadi lebih efektif dengan dirancang untuk berfokus pada hal-hal yang 
menjadi perhatian di tingkat lokal dan spesifik pada lokasi atau proyek bersangkutan. 

4 Mengapa SESA Diterapkan pada ETM di Indonesia? 

Pernyataan Kebijakan Perlindungan (‘Safeguards’) ADB (SPS, 2009) dikembangkan untuk 
meningkatkan keberlanjutan proyek dan program yang didanai ADB. Tujuan SPS adalah untuk 
menghindari, meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengkompensasikan potensi dampak buruk 
proyek terhadap lingkungan dan penduduk yang terdampak. SPS mendorong penggunaan Kajian 
Lingkungan dan Sosial Strategis (SESA) dalam pinjaman program di mana perubahan kebijakan akan 
menimbulkan dampak regional dan sektoral yang signifikan. 

Saat ini banyak negara memiliki persyaratan formal dan peraturan untuk melakukan kajian strategis 
terhadap dampak lingkungan dan sosial dari berbagai kebijakan, rencana, dan program. Seiring 
berjalannya ETM, negara-negara anggota akan perlu memperhatikan penyesuaian yang perlu 
dilakukan pada Rencana Energi Nasionalnya dan analisis Sistem/Jaringan. SESA tingkat negara untuk 
pelaksanaan ETM akan dijalankan di Indonesia (INO SESA) bersamaan dengan proses-proses kajian 
domestik khusus Indonesia. 
 

5 Pendekatan Dua Tahap untuk Penerapan SESA pada ETM di Indonesia 

Pendekatan dua tahap akan dilakukan untuk penerapan SESA pada ETM: 

• Tahap 1: Penentuan Ruang Lingkup Regional 

• Tahap 2: SESA Nasional 

Tahap 1: Penentuan Ruang Lingkup Regional 

ETM ditargetkan akan diluncurkan di berbagai negara di Asia Tenggara. Tahap 1 merupakan upaya 
penentuan ruang lingkup tingkat regional untuk mengidentifikasi risiko dan peluang lingkungan dan 
sosial yang penting terkait upaya mempensiunkan CFPP (termasuk penutupan tambang) dan opsi-
opsi pengembangan energi terbarukan (tenaga air, angin, sinar surya, bioenergi, panas bumi, dan 
gelombang pasang surut). 

Tahap tersebut memberikan indikasi awal secara luas di mana saja dampak positif dan negatif utama 
akan timbul (seperti misalnya terkait dengan persoalan apa saja) sebagai panduan bagi SESA tingkat 
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negara dan untuk menjadi masukan bagi pengambil keputusan tingkat tinggi yang terlibat dalam 
perumusan dan pelaksanaan ETM. 

Banyak persoalan lingkungan dan sosioekonomi yang terkait dengan peralihan dari batu bara ke 
pembangkitan listrik dari energi terbarukan kemungkinan cukup umum, meskipun beberapa di 
antaranya mungkin bersifat spesifik, atau akan lebih akut atau lebih berat, di negara tertentu saja. 
Tujuan besar dari tahap penentuan ruang lingkup regional - yang akan dilaksanakan di tingkat meta 
(regional), termasuk: 

• Identifikasi rangkaian persoalan lingkungan dan sosioekonomi yang perlu menjadi fokus 
SESA – sebagai panduan bagi SESA tingkat negara selanjutnya; 

• Pengembangan serangkaian tujuan keberlanjutan SESA untuk menangani berbagai 
persoalan tersebut; 

• Mengidentifikasi risiko dan peluang lingkungan dan sosial yang penting terkait upaya 
mempensiunkan CFPP dan segala tambang yang terkait, serta terkait dengan berbagai opsi 
dalam pengembangan energi terbarukan – yang akan ditangani oleh SESA tingkat negara; 

• Pemetaan/analisis pemangku kepentingan (terintegrasi dengan pemetaan pemangku 
kepentingan Transisi yang Adil), dan mengadakan konsultasi awal tingkat regional guna 
menciptakan kesadaran mengenai ETM dan program SESA; serta 

• Pengembangan kerangka acuan untuk SESA tingkat negara. 

Tahap ini telah dilaksanakan selama Februari sampai Agustus 2022. 

Tahap 2: SESA Nasional 

Rentang dan bauran kegiatan pembangkitan energi (yang ada dan yang potensial) akan berbeda di 
tiap negara, demikian pula dengan konteks lingkungan dan sosioekonomi untuk transisi energi. 
Hanya di tingkat negara seperti inilah SESA yang bermakna dapat dilaksanakan. SESA tingkat nasional 
(INO SESA) akan disiapkan untuk Indonesia dan akan dikoordinasikan dengan kajian lingkungan 
strategis (SEA) yang mungkin diperlukan berdasarkan legislasi/peraturan nasional untuk rencana 
energi nasional. INO SESA akan memakan waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan. 

INO SESA Tahap 2 akan dilaksanakan pada tingkat kajian yang lebih dalam dengan 
mempertimbangkan konteks dan keadaan nasional, serta kebutuhan domestik untuk kajian seperti 
itu. INO SESA akan menangani dampak yang berkaitan dengan: 

• Mempensiunkan kumpulan pembangkit listrik tenaga batu bara yang telah diidentifikasikan 
dan infrastruktur terkait (termasuk penutupan tambang) di lokasi-lokasi yang belum 
ditentukan; 

• Pengembangan opsi yang telah diidentifikasi untuk pembangkitan energi baru dengan energi 
terbarukan dan infrastruktur terkait, di lokasi-lokasi yang belum ditentukan. 

ESIA Tingkat Proyek 

Meskipun bukan merupakan bagian dari program SESA ini secara formal, berbagai aset dan lokasi 
yang akan dinonaktifkan, dan peluangnya untuk dikembangkan ulang, serta pengembangan proyek 
baru dengan energi terbarukan yang dilaksanakan melalui ETM, kemungkinan harus menjalani ESIA. 
ESIA untuk intervensi ETM rintisan pertama mungkin perlu dilaksanakan secara paralel dengan INO 
SESA. Berbagai ESIA ini dapat memberikan wawasan sehubungan dengan sejumlah persoalan 
penting, dampaknya, serta tanggapan yang sesuai untuk dipertimbangkan dalam SESA. 

6 Pelibatan dan Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan 
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Partisipasi pemangku kepentingan merupakan prinsip penting dari praktik SESA yang baik. Analisis 
dan pemetaan pemangku kepentingan telah dilakukan di tingkat regional (untuk Tahap 1) dan di 
tingkat INO SESA telah dimulai pada Agustus 2022 (untuk Tahap 2). Tujuannya adalah untuk 
mengidentifikasi pemangku kepentingan penting dan pihak yang berkepentingan, memberi tahu 
mereka mengenai program SESA beserta kemajuannya, dan memberi mereka peluang untuk ikut 
serta dalam proses SESA. Keluaran SESA yang penting akan dibagikan pada situs web khusus INO 
SESA untuk memberikan fleksibilitas bagi lokasi hosting-nya. Tautan ke situs ETM dapat ditemukan di 
sini. 

 

Sebuah Komite Pengarah SESA akan dibentuk, yang dipimpin oleh Kementerian Keuangan, untuk 
membantu mengawasi dan mengkoordinasikan proses SESA di Indonesia. Selama minggu pertama 
Agustus 2022, serangkaian pertemuan awal akan diadakan di Jakarta bersama para pemangku 
kepentingan utama untuk meninjau dan memberikan masukan mengenai ruang lingkup SESA; 
persoalan penting yang perlu ditangani; serta mengidentifikasi tujuan SESA potensial untuk 
menangani persoalan tersebut. 

Sebagai bagian dari proses SESA, sebuah mekanisme akan dibuat  untuk pelibatan pemangku 
kepentingan yang inklusif dan transparan untuk INO SESA, termasuk lokakarya multi-pemangku 
kepentingan (nasional dan lokal), diskusi kelompok fokus (misalnya dengan kelompok pemangku 
kepentingan tertentu atau untuk jenis teknologi energi terbarukan tertentu), wawancara dengan 
individu penting, mekanisme untuk memberikan masukan (misalnya melalui telepon, email), buletin 
informasi, situs web SESA tingkat negara. Hal ini akan dilakukan di sepanjang proses SESA dengan 
pertemuan penentuan luang lingkup lanjutan yang lebih terperinci yang sudah direncanakan untuk 
September dan Oktober 2022. 

Sejauh mana dapat dilakukannya pelibatan pemangku kepentingan secara tatap muka akan 
dipengaruhi oleh risiko kesehatan jika kondisi pandemi masih berlanjut. Dalam keadaan tersebut, 
mungkin akan perlu bergantung pada video-conferencing. 

7 Persoalan Lingkungan dan Sosioekonomi Penting 

Studi penentuan ruang lingkup regional telah mengidentifikasi sejumlah persoalan penting yang 
kemungkinan berkaitan dengan pelaksanaan ETM. Sebagian besar persoalan tersebut diperkirakan 
akan relevan dengan Indonesia yang akan melaksanakan ETM. Namun, sesi konsultatif untuk 
penentuan ruang lingkup yang lebih mendalam mungkin dapat mengidentifikasi sejumlah persoalan 
yang kurang relevan atau dapat mengidentifikasi berbagai persoalan baru yang spesifik dan penting 
bagi INO SESA. Hal ini akan dibahas lebih lanjut berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan di 
sepanjang proses SESA. 

Pentingnya Perlindungan dan Transisi yang Adil 
Pekerjaan ADB pada ETM akan memprioritaskan perlindungan dan transisi yang adil, termasuk konsultasi tingkat tinggi 
untuk menghindari dampak buruk terhadap lingkungan dan penduduk, serta komitmen bahwa peralihan menuju energi 

terbarukan dan perekonomian berkelanjutan tidak akan meninggalkan masyarakat, industri, atau pekerja mana pun. 

SUMBER DAYA TERKAIT 
Penjelasan Mengapa Mekanisme Transisi 
Energi ADB Memprioritaskan Perlindungan 
dan Transisi yang Adil 

HUBUNGI KAMI 
ADB menyambut baik komentar, masukan, dan pertanyaan 

Anda 

https://www.adb.org/what-we-do/energy-transition-mechanism-etm
https://www.adb.org/what-we-do/energy-transition-mechanism-etm
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Tabel 2: Persoalan Lingkungan Penting yang Terkait dengan Penutupan Pembangkit Listrik Tenaga 

Batu Bara dan Tambang Batu Bara, serta Pembangunan Fasilitas Baru dengan Energi Terbarukan 

Tema Persoalan penting 

Habitat dan 
keanekaragaman hayati 

• Deforestasi, degradasi, fragmentasi, dan hilangnya habitat, serta 
integritas dan layanan ekosistem; gangguan, ketersingkiran, 
eksploitasi berlebihan, dan kematian fauna; gangguan terhadap 
migrasi; berubahnya jaring-jaring makanan; dan masuknya spesies 
invasif 

Kawasan lindung dan 
kawasan sensitif 

• Perambahan dan degradasi kawasan lindung, serta akses lebih baik 
ke daerah terpencil 

Emisi gas rumah kaca • Emisi dari kegiatan konstruksi, pemeliharaan, dan operasional, 
bendungan, terowongan tambang batu bara, serta kendaraan dan 
bahan bakar yang digunakan dalam mesin-mesin dan di bedeng 
pekerja konstruksi 

• Pengurangan emisi gas rumah kaca dari penutupan pembangkit 
listrik tenaga batu bara 

Kualitas udara • Emisi polutan dari kendaraan, kapal, operasi mesin-mesin dan 
pabrik, sumur panas bumi 

• Pengurangan emisi polutan melalui penggantian batu bara dengan 
energi terbarukan 

• Debu dan partikulat dari pembukaan lahan, pergerakan kendaraan, 
penghancuran dan operasi pembangkit listrik, serta dari kebakaran 
di tambang yang telah ditinggalkan 

Kualitas air • Polusi air permukaan dan air tanah akibat pengelolaan yang buruk, 
pembuangan yang tidak aman dan tumpahan/bocoran limbah cair, 
bahan kimia, dan bahan beracun 

• Limpasan biosida dan eutrofikasi bendungan/waduk oleh limpasan 
pupuk (terutama nitrat), serta stratifikasi waduk (zona oksigenasi 
dan deoksigenasi) 

• Gangguan dan pengerukan terhadap dasar laut, peningkatan jumlah 
sedimen tersuspensi, dan pelepasan kontaminan 

Limbah padat • Pengelolaan yang buruk dan pembuangan serta penanganan limbah 
padat berbahaya dan tidak berbahaya secara tidak aman, termasuk 
tanah dan bahan sisa peledakan, bahan beracun, baterai 
penyimpanan dan panel surya bekas; kegagalan tanggul yang tidak 
diperbaiki, sehingga menyebabkan kontaminasi lahan dan jalan air, 
serta menempati tempat pembuangan sampah dalam jumlah 
berlebihan 
 



 

9 
 

 

Tema Persoalan penting 

Ekstraksi mineral • Ekstraksi berlebihan mineral yang digunakan dalam teknologi 
terbarukan, misalnya dalam proses pembuatan turbin angin dan 
panel surya 

Kebisingan dan getaran • Gangguan akibat kebisingan dan getaran dari kendaraan, mesin-
mesin, pabrik, pengeboran, pemasangan tiang pancang dan 
peledakan selama konstruksi, pemeliharaan dan operasi 

Degradasi lahan, erosi 
tanah, dan sedimentasi 

• Erosi tanah dan tepi sungai (misalnya akibat pembersihan vegetasi, 
pembangunan jalan, pergerakan tanah) dan sedimentasi, terutama 
pada bendungan dan jalan air 

• Erosi sungai dan dasar laut terlokalisasi, serta perubahan pada rezim 
sedimen 

• Penurunan dan runtuhnya dinding tambang bawah tanah, 
bendungan tailing, dan tumpukan barang di tambang yang sudah 
ditutup atau ditinggalkan 

Kualitas tanah • Penurunan nutrien dan kualitas tanah 

Perubahan penggunaan 
lahan 

• Hilangnya dan degradasi lahan pertanian produktif, hutan, lahan 
merumput dan tempat mengambil ikan, serta akses lahan yang 
dibatasi 

• Reklamasi dan pemanfaatan kembali tambang yang ditutup dapat 
memberikan manfaat ekologi 

Banjir, hidrologi, dan 
drainase 

• Banjir bandang akibat meluapnya bendungan, pelepasan air darurat, 
bendungan jebol 

• Perubahan pada sungai, hidrologi pasang surut, rezim aliran air 

Penggunaan air • Menipisnya sumber daya air lokal karena digunakan dalam 
konstruksi, pemeliharaan dan operasi, sehingga mengurangi 
ketersediaannya bagi masyarakat 

Kesehatan dan 
keselamatan 

• Risiko penyakit akibat emisi polutan (ke udara, air permukaan, dan 
air tanah) serta penyakit menular akibat masuknya pekerja migran 

• Risiko keselamatan pekerja di lokasi (selama konstruksi, 
pemeliharaan, operasi, dan penonaktifan) 

Dampak visual • Perubahan lanskap visual akibat infrastruktur industri dapat 
mengurangi manfaat dan nilai estetis, serta menjadikannya dijauhi 
wisatawan 
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Tabel 3: Persoalan Sosioekonomi Penting yang Terkait dengan Penutupan Pembangkit Listrik 
Tenaga Batu Bara dan Tambang Batu Bara, serta Pembangunan Fasilitas Baru dengan Energi 
Terbarukan 
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Tema Persoalan penting 

Ekonomi atau 
pertumbuhan 
ekonomi regional 

• Penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara (CFPP) dan tambang 
batu bara akan berdampak terhadap rantai pasokan batu bara 
nasional dan internasional, serta usaha terkait, sehingga dapat 
menyebabkan hilangnya pendapatan dari pajak penghasilan, pasokan 
listrik yang kurang andal, dan kenaikan tarif 

• Pengembangan energi terbarukan akan berkontribusi terhadap 
pengembangan dan diversifikasi ekonomi (regional dan nasional) 

Persoalan 
sosioekonomi lama 

• Persoalan kompensasi yang berkaitan dengan hilangnya lahan dan 
harta benda, hilangnya mata pencaharian dan pendapatan, yang 
belum diselesaikan 

Kondisi pekerjaan dan 
tenaga kerja 

• Hilangnya pekerjaan di CFPP dan tambang yang ditutup 

• Peluang bagi lapangan kerja, peningkatan kondisi tenaga kerja, dan 
mata pencaharian baru/lebih baik dalam pengembangan energi 
terbarukan 

Mata pencaharian 
dalam perekonomian 
lokal 

• Mata pencaharian mungkin hilang (misalnya mencari ikan, pertanian, 
usaha kecil) sebagai akibat dari penutupan CFPP dan/atau tambang, 
atau akibat pembangunan baru 

• Naiknya utang apabila orang tidak dapat membayar kembali 
pinjaman setelah kehilangan pekerjaan di CFPP dan/atau tambang 

• Penurunan harga tanah dan rumah (serta harga sewa) setelah 
penutupan CFPP dan/atau tambang 

• Naiknya penambangan ilegal seiring berkurangnya investasi pada 
tambang batu bara yang dikelola atau diregulasi 

Gender dan 
kerentanan 

• Perempuan dan kelompok rentan (termasuk pekerja perempuan dan 
pekerja difabel, anak-anak, dan orang usia lanjut) serta masyarakat 
adat (terutama di daerah terpencil) dapat mengalami ketertinggalan 
dan berisiko lebih besar 

• Naiknya kekerasan berbasis gender akibat hilangnya pendapatan dan 
tanah, relokasi, serta masuknya pekerja migran yang sebagian besar 
laki-laki 

• Peluang bagi perempuan dan kelompok rentan untuk memperoleh 
keterampilan baru dan mempelajari teknologi baru, serta terlibat 
dalam proses pengambilan keputusan 
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Ketahanan pangan • Produksi tanaman untuk pembangkitan energi dapat mengurangi luas 
lahan yang tersedia bagi tanaman pangan dan menyebabkan 
malnutrisi di daerah perdesaan, terutama pada perempuan dan anak-
anak 

• Kenaikan harga tanaman yang ditanam untuk pembangkitan energi 
dapat memberikan manfaat ekonomi bagi para penanamnya 

Pekerja terampil • Hilangnya pekerja terampil setelah penutupan CFPP dan/atau 
tambang 

Ketersingkiran fisik 
dan ekonomi 

• Pengadaan tanah untuk pengembangan energi terbarukan dapat 
menimbulkan ketersingkiran dan pemindahan penduduk tidak secara 
sukarela (termasuk terhadap masyarakat adat di daerah terpencil) 

• Masyarakat setempat dapat memperoleh lagi akses ke lahan yang 
dikuasai oleh CFPP dan/atau tambang untuk tujuan mata pencaharian 
dan pengembangan kembali setelah penonaktifan dan penutupan 

Masyarakat adat • Lapangan kerja bagi masyarakat adat pada proyek energi terbarukan 

• Peluang bagi masyarakat adat agar dapat menguasai kembali lahan 
untuk penggunaan pertanian (misalnya pertanian komunal dan/atau 
kolektif), atau untuk praktik-praktik tradisional 

Konflik • Potensi konflik di antara penduduk (misalnya penggunaan berlebihan, 
dan akses ke, lahan yang dikuasai kembali) apabila harga lahannya 
naik setelah lokasi tersebut berubah pemanfaatannya atau 
dikembangkan lagi 

Migrasi • Gangguan sosial akibat pekerja konstruksi migran yang memasuki 
suatu masyarakat atau kawasan 

• Migrasi keluar pekerja terampil 

Pelibatan dan kohesi 
masyarakat 

• Destabilisasi rumah tangga dan masyarakat setelah penutupan CFPP 
dan tambang, dan/atau pengembangan energi terbarukan akibat 
relokasi dan migrasi keluar 

• Konflik rumah tangga menyusul hilangnya pendapatan 

• Hilangnya identitas masyarakat 

Warisan budaya • Hilangnya situs budaya, religius, bersejarah, dan arkeologis, wilayah 
adat atau tradisional dari masyarakat adat, saat pengadaan tanah 
untuk pengembangan energi terbarukan 

Layanan dan 
infrastruktur publik 

• Hilangnya fasilitas dan layanan publik lokal (misalnya sekolah, klinik, 
layanan bus lokal yang didukung melalui anggaran tanggung jawab 
korporat) menyusul penutupan CFPP dan/atau tambang 
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• Peningkatan fasilitas dan layanan publik sebagai hasil dari investasi 
masyarakat oleh perusahaan dan program tanggung jawab korporat 

Telekomunikasi dan 
penerbangan 

• Turbin angin dapat menimbulkan gangguan elektromagnetik 
terhadap sistem telekomunikasi, berdampak terhadap keselamatan 
pesawat terbang, dan mengganggu radar penerbangan 

• Terkonsentrasinya sistem pembangkit listrik tenaga surya dalam 
keadaan tertentu dapat berpotensi menimbulkan gangguan terhadap 
operasi pesawat terbang apabila cahaya yang terpantul mengenai 
jalur arah pesawat 

Hak asasi manusia • Perusahaan energi dan pemasoknya (misalnya perusahaan tambang 
mineral) mungkin melanggar hak pekerja dan masyarakat (misalnya 
hak atas tanah, mata pencaharian, pekerja paksa, pekerja anak, 
kemampuan untuk menjalankan praktik-praktik budaya tradisional) 

 

Hubungi Kami: Jika Anda ingin menghubungi tim SESA untuk menyampaikan komentar, 
memberikan perspektif mengenai suatu persoalan atau memberikan 
informasi untuk INO SESA, silakan kirim email ke: 

INOSESAETM@gmail.com 
dan tembusan ke etmfeedback@adb.org 
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