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Bab III Tahapan Pelaksanaan SDS

Bab IV Gambaran Umum Kondisi Areal Kerja
Penjelasan mengenai kondisi lingkungan fisik, biologi dan sosial-ekonomi masyasrakat
di Lokasi Project

Bab V Hasil Penilaian Dampak Sosial Partisipatif
 Dalam bagian ini akan dipaparkan hasil-hasil pelaksanaan SDS melalui diskusi

terfokus dan observasi lapangan, mencakup : (a) Sejarah, (b) Sketsa Project, peta
dusun/desa, (c) analisis kecenderungan dan perubahan, (d) 5 (lima) asset
penopang keberlanjutan penghidupan masyarakat,  (f) hasil identifikasi dampak
sosial, (g) hasil observasi, (h) hasil analisis stakeholder, (i) hasil rekomendasi
rencana kelola sosial/RKS, dan (i) hasil rekomendasi rencana pemantauan kelola
sosial/RPS.

 Disamping itu  dalam bagian ini juga dipaparkan hasil pelaksanaan konsultasi publik
yang mencermati dua lingkup utama. Catatan Hasil laporan pelaksanaan konsultasi
publik diharapkan dapat dilampirkan dalam laporan hasil pelaksanaan SDS ini dan
hasil konsultasi publik ini juga telah dijadikan dasar untuk melakukanperbaikan atas
rumusan rekomendasi RKS dan RPS dan Program Sosial.

Bab VI Rencana Mitigasi dan Monitoring Dampak Sosial
 Dalam bagian ini akan dipaparkan rencana mitigasi dan monitoring dampak sebagai

hasil  proses pelaksanaan SDS dan konsultasi publik.
 Secara detail dokumen rencana mitigasi atau yang tersebut dalam dokumen

disebut sebagai rencana kelola sosial (RKS) dan rencana pemantuan dampak sosial
(RPS) akan dilampirkan dalam laporan hasil pelaksanaan SDS ini.

 Rencana mitigasi dampak sosial mencakup penjelasan mengenai langkah-langkah
yang akan diambil untuk menghilangkan atau mengurangi dampak negatif sosial,
serta bagaimana upaya mengembangkan potensi beragam dampak positif sosial.



 Rencana pemantauan dampak sosial mencakup penjelasan mengenai elemen yang
akan dimonitor, parameter/indikator untuk menilai perubahan dampak yang
disepakati bersama para pihak, tata cara pemantauan bersama, tata waktu
pemantauan bersama, serta kejelasan peran dan tanggung jawab antar pihak.

 Rencana mitigasi dan monitoring dampak sosial tersebut juga harus mencakup jenis
kegiatan, kebutuhan anggaran, mekanisme pemantauan kemajuan kegiatan
bersama para pihak, tata cara penanganan keluhan, upaya peningkatan
kapasitas/kegiatan pelatihan, serta kejelasan peran dan tanggung jawab antar
pihak.

 Merancang Hasil Mitigasi ke dalam Program Sosial.

Bab VII Kesimpulan dan Rekomendasi
 Ringkasan mengenai jenis dampak sosial yang telah diidentifikasi, strategi mitigasi,

monitoring dampak, peran para pemangku kepentingan lokal,serta uraian tindakan
yang akan dilakukan untuk melakukan perbaikan ke depan.

 Rekomendasi Program Sosial berbasis Hasil SIA
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