
Catatan Nol WB Dokumen Pengadaan Tanah dan Pemukiman kembali 

 

Skala Kawasan APO Jayapura 

 

 CATATAN NOL WB TINDAK LANJUT Target 

Penyelesaian  

STATUS 

 

  (i)Harap memastikan konsistensi pada ukuran, dimensi dan jumlah 

infrastruktur untuk seluruh dokumen. 

  

Update data tentang ukuran, 

dimensi dan jumlah infrastruktur 

sesuai dengan usulan (DED) 

dalam dok RPL 

Minggu ke3 Agustus Sedang 

dilengkapi 

 (ii) Harap memastikan konsistensi pada jumlah pemilik tanah / rumah di 

seluruh dokumen. Berikan informasi lengkap dalam Surat Pernyataan dan 

pastikan bahwa dokumen RPL menyertakan Surat Pernyataan untuk semua 

pemilik yang terkena dampak (termasuk Bank Indonesia dan Masjid). 

 

Update jumlah pemilik 

tanah/rumah diseluruh dokumen 

dengan melengkapi surat 

pernyataan  untuk semua pemilik  

Minggu ke 3 Agustus dst 

 (iii) - Harap menyertakan jenis kegiatan investasi yang akan mempengaruhi 

aset pemilik dalam Tabel 3 dan Lampiran Tabel 1. 

 

dst dst  

 (iv) - Identifikasi dampak sosial potensial (misal. mata pencaharian, 

kenyamanan warga, kesehatan, dll.) yang akan terjadi karena pembatasan 

akses sementara dan gangguan selama periode konstruksi. Rencana mitigasi 

untuk mengatasi dampak tersebut harus dimasukkan dalam penawaran dan 

kontrak untuk kontraktor. 

dst   



 

 (v) Tampaknya tidak semua risalah (catatan rembug dan rapat dimasukkan 

dalam RPL. Harap memastikan bahwa semua risalah rapat selama konsultasi 

serta catatan tentang keluhan yang diterima, jika ada, dan tindak lanjutnya 

dimasukkan dalam RPL. 

 

   

 (vi) – Menyajikan Data terpilah gender untuk di integrasikan ke dalam 

persiapan dan proses implementasi sub-proyek. 

 

   

 (vii) Elaborasi dari indikator dan jadwal pemantauan 

 

   

 

Kawasan Selambai, Kelurahan Lok Tuan, Kota Bontang 

 

NO  CATATAN NOL WB TINDAK LANJUT Tanda Tangan Status  

1 (i) Identifikasi dampak sosial potensial (mis. Mata pencaharian, kenyamanan 

warga, kesehatan, dll.) Yang akan terjadi karena pembatasan akses sementara 

dan gangguan selama periode konstruksi. Rencana mitigasi untuk mengatasi 

dampak tersebut harus dimasukkan dalam penawaran dan kontrak untuk 

kontraktor. 

 

Perbaikan dan penambahan 
Identifikasi Dampak Sosial yang 

ditimbulkan dan Upaya 
Penanganannya 

di RPL hal 32 

 selesai 



2 (II) Identifikasi dampak terhadap mata pencaharian nelayan selama rekonstruksi 

dermaga. Rencana mitigasi untuk mengatasi dampak harus dimasukkan dalam 

RPL. 

 

Perbaikan dan penambahan 
Identifikasi Dampak Sosial yang 

ditimbulkan dan Upaya 
Penanganannya 

di RPL hal 32 

 selesai 

3 (III) - Tampaknya tidak semua risalah/catatan rapat dimasukkan dalam RPL. 

Harap dipastikan bahwa semua risalah rapat selama konsultasi serta catatan 

tentang keluhan yang diterima - jika ada - dan tindak lanjutnya dimasukkan 

dalam RPL. 

 

22 -24  selesai 

4 (IV) Menyajikan Data terpilah gender untuk di integrasikan ke dalam persiapan 

dan proses implementasi sub-proyek. 

 

10  selesai 

5 (v) Penjabaran indikator dan jadwal pemantauan   selesai 

 

 

 

 

 

 

 

Kawasan Kolakaasi-Sea,Kabupaten Kolaka 



 

 CATATAN NOL WB TINDAK LANJUT Target 

Penyelesaian  

Status  

 (i) Mengidentifikasi potensi dampak sosial yang akan terjadi karena pembatasan 

akses sementara dan gangguan selama periode konstruksi. rencana mitigasi 

untuk mengatasi dampak tersebut harus dimasukkan dalam penawaran dan 

kontrak untuk kontraktor 

   

 (ii) tampaknya tidak semua menit pertemuan termasuk dalam RPL. Pastikan 

bahwa semua risalah rapat selama konsultasi serta catatan tentang keluhan 

yang diterima, jika ada, dan tindak lanjut mereka termasuk dalam RPL 

   

 (iii) Menyajikan Data terpilah gender untuk di integrasikan ke dalam persiapan 

dan proses implementasi sub-proyek. 

 

   

 (iv) Penjabaran kembali dari indikator pemantauan dan jadwal pelaksanaan    

 


