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 PERINGATAN  

 
Dokumen ini telah diterjemahkan dari Bahasa Inggris untuk menjangkau pengguna yang lebih 
luas. Namun, Bahasa Inggris adalah bahasa resmi Asian Development Bank (ADB) dan hanya 
dokumen asli yang ditulis dalam Bahasa Inggris yang merupakan teks yang otentik (resmi dan 
otoritatif). Segala sitiran harus mengacu ke dokumen aslinya dalam Bahasa Inggris. 
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DAFTAR ISTILAH 
 
Keragamanhayati. Variabilitas diantara organisme hidup dari semua sumber termasuk, antara 
lain, ekosistem terestrial, kelautan dan akuatik lain dan kerumitan ekologi bagian-bagiannya; ini 
mencakup keragaman di dalam spesies, antar spesies dan dalam ekosistem. 
 
Ijin dari Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang Terkena Dampak. Untuk tujuan penerapan 
kebijakan, ini mengacu pada satu ungkapan kolektif oleh Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang 
terkena dampak, melalui perorangan dan/atau perwakilan mereka yang diakui, tentang 
dukungan masyarakat secara luas terhadap aktivitas-aktivitas proyek. Dukungan masyarakat 
yang luas seperti itu bisa tetap ada bahkan ketika sejumlah perorangan atau kelompok 
berkeberatan terhadap aktivitas-aktivitas proyek. 
 
Sistem Upaya Perlindungan Negara (Country Safeguard Systems). Kerangka kerja hukum 
dan kelembagaan suatu negara, yang terdiri dari lembaga-lembaga pelaksana dan undang-
undang, peraturan, aturan dan prosedur di tingkat nasional, subnasional atau sektoral yang 
berkaitan dengan bidang kebijakan upaya perlindungan lingkungan dan sosial. 
 
Habitat Kritis. Satu bagian habitat alam maupun habitat yang berubah yang memerlukan 
perhatian khusus. Habitat kritis mencakup wilayah-wilayah yang memiliki nilai keragamanhayati 
yang tinggi, termasuk habitat yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup spesies-spesies 
sangat terancam punah atau terancam punah; wilayah-wialyah yang mempunyai nilai penting 
khusus untuk spesies endemik atau daya jelajah terbatas; situs-situs yang sangat penting bagi 
keberlangsungan hidup spesies migrasi; wilayah-wilayah yang mendukung konsentrasi-
konsentrasi spesies penting pada tingkat dunia atau jumlah besar individu-individu dari spesies 
yang bergerombol (individuals of congregatory species); wilayah dengan kelompok-kelompok 
spesies yang unik atau yang berkaitan dengan proses-proses evolusi atau yang memberikan 
layanan ekosistem utama; dan wilayah-wilayah yang memiliki keragamanhayati yang 
mempunyai nilai penting sosial, ekonomi, atau budaya yang besar bagi penduduk setempat.  
 
Penduduk yang Dipindahkan. Dalam konteks pemukiman kembali tidak secara sukarela, 
penduduk yang dipindahkan adalah mereka yang dipindahkan secara fisik (relokasi, hilangnya 
lahan tempat tinggal, atau hilangnya hunian) dan/atau dipindahkan secara ekonomi (hilangnya 
lahan, asset, akses ke aset, sumber penghasilan, atau cara-cara penghidupan) yang 
diakibatkan oleh (i) pembebasan lahan tidak secara sukarela; atau (ii) pembatasan tidak secara 
suka rela terhadap pemanfaatan lahan atau pada akses ke  taman-taman dan kawasan lindung 
yang ditetapkan secara hukum.  
 
Pemindahan Ekonomi. Hilangnya lahan, aset, akses ke aset, sumber penghasilan, atau cara-
cara penghidupan yang diakibatkan oleh: (i) pembebasan lahan secara tidak sukarela, atau (ii) 
pembatasan secara tidak sukarela terhadap pemanfaatan lahan atau terhadap akses ke taman-
taman dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hokum. 
 
Tenaga Ahli Eksternal. Tenaga ahli yang tidak terlibat dalam pelaksanaan atau supervisi 
proyek sehari-hari. 
 
Proyek-Proyek yang Sangat Rumit dan Peka. Proyek-proyek yang dianggap ADB sangat 
berisiko atau kontroversial atau melibatkan potensi dampak sosial dan/atau lingkungan yang 
multidimensi dan biasanya saling terkait. 
 



  

  

Konsultasi yang Bermakna. Sebuah proses yang (i) dimulai sejak dini pada tahap persiapan 
proyek dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam seluruh siklus proyek; (ii) 
memberikan pengungkapan informasi yang relevan dan memadai tepat pada waktunya yang 
dipahami dan mudah dijangkau penduduk yang terkena dampak; (iii) dilaksanakan dalam 
suasana yang bebas dari intimidasi atau pemaksaan; (iv) inklusif dan peka gender, dan 
disesuaikan dengan kebutuhan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dan rentan; dan (v) 
memungkinkan dimasukkannya semua pandangan penduduk yang terkena dampak dan para 
pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan, seperti misalnya perancangan 
proyek, langkah-langkah mitigasi, pembagian manfaat dan peluang pembangunan, dan isu-isu 
pelaksanaan. 
  
Habitat Alam. Kawasan daratan dan air dimana komunitas biologi terbentuk terutama oleh 
spesies tanaman dan binatang asli, dan dimana aktivitas manusia tidak mengubah fungsi 
ekologi utama wilayah tersebut secara berarti. 
  
Sumber Daya Budaya Ragawi. Benda-benda bergerak atau tidak bergerak, situs, struktur, 
kelompok struktur dan ciri-ciri dan bentang lahan alamiah yang mempunyai nilai penting 
arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, keagamaan, estetika, atau budaya lainnya. Sumber 
daya budaya ragawi bisa berlokasi di wilayah perkotaan atau pedesaan dan bisa berada di atas 
atau di bawah tanah atau di bawah air. Daya tarik budaya mereka bisa di tingkat lokal, propinsi, 
nasional atau internasional. 
 
Pemindahan Fisik. Relokasi, hilangnya lahan tempat tinggal, atau hilangnya hunian yang 
diakibatkan oleh (i) pembebasan lahan secara tidak suka rela, atau (ii) pembatasan secara tidak 
sukarela terhadap  pemanfaatan lahan atau pada akses ke taman-taman dan kawasan lindung 
yang ditetapkan secara hukum.  
 
Konversi atau Degradasi Signifikan. (i) hilangnya atau sangat berkurangnya integritas 
sebuah habitat yang disebabkan oleh perubahan lahan atau pemanfaatan air yang besar dan 
berjangka panjang; atau (ii) modifikasi sebuah habitat yang secara substansial mengurangi 
kemampuan habitat untuk mempertahankan populasi spesies aslinya dalam jumlah yang layak.  
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I. LATAR BELAKANG DAN PENGANTAR 

1. Kebijakan operasional Bank Pembangunan Asia (Asian Developmet Bank/ADB)  
mencakup tiga kebijakan upaya perlindungan: Kebijakan Pemukiman Kembali Tidak Secara 
Sukarela (Involuntary Resettlement Policy) (1995), Kebijakan tentang  Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat (Policy on Indigenous Peoples)(1998), dan Kebijakan Lingkungan 
(Environment Policy) (2002). Ketiga kebijakan tentang upaya perlindungan tersebut sudah 
saatnya untuk direvisi. ADB perlu untuk menjawab tantangan-tantangan lingkungan dan sosial 
dalam pembangunan yang muncul di negara-negara berkembang anggota ADB (developing 
member countries/DMCs), memberikan tanggapan terhadap pelajaran yang dipetik dari 
pengalaman ADB dalam kebijakan upaya-upaya perlindungan saat ini, dan untuk 
menyesuaikan dengan  modalitas pinjaman dan instrumen-instrumen keuangan ADB yang 
baru. Selain itu, kebijakan-kebijakan ADB perlu mencerminkan praktik-praktik unggulan yang 
mengalami perubahan dari Lembaga-Lembaga Keuangan Multilateral  (multilateral financial 
institution/MFI) lainnya serta lembaga-lembaga sektor swasta seperti Lembaga-Lembaga 
Keuangan yang mengadopsi prinsip-prinsip ekuator (Equator Principles Financial Institutions) 1. 
Pada bulan Oktober 2004, Manajemen ADB menyetujui sebuah makalah konsep bagi 
Pembaruan  Kebijakan Upaya Perlindungan (Safeguard Policy Update/SPU) untuk 
meningkatkan keefektifan kebijakan-kebijakan upaya perlindungan ADB dan untuk menjamin 
bahwa kebijakan–kebijakan tersebut tetap relevan dengan kebutuhan para klien yang terus 
berubah dan pada peluang-peluang usaha yang baru.    
    .  
2. SPU berupaya untuk: (i) mengartikulasikan kebijakan-kebijakan perlindungan dengan 
lebih baik untuk meningkatkan kejelasan, kepaduan serta konsistensinya; (ii) menyeimbangkan 
pendekatan prosedural yang berat pada bagian awal dengan pendekatan yang terfokus pada 
hasil selama pelaksanaan; (iii) menyesuaikan pelaksanan kebijakan dengan pilihan produk-
produk pinjaman dan modalitas pendanaan inovatif yang terus berkembang; (iv) lebih 
menyelaraskan diri dengan  dengan praktik-praktik upaya-upaya perlindungan yang dilakukan 
para MFI dan merancang pendekatan-pendekatan upaya perlindungan yang sesuai dengan 
beragam klien dengan kapasitas yang berbeda-beda; dan (v) meningkatkan proses internal dan 
alokasi sumber daya.  
 
3. SPU telah menghasilkan satu kebijakan yang terkonsolidasikan dengan struktur berikut 
ini:  
 

(i) Sebuah pernyataan kebijakan tentang upaya perlindungan (safeguard policy 
statement/SPS) yang menjelaskan tujuan-tujuan umum upaya-upaya 
perlindungan yang dilakukan ADB, menetapkan prinsip-prinsip kebijakan, dan 
memberikan gambaran umum tentang proses pelaksanaan kebijakan ADB 
tentang upaya perlindungan. SPS juga dirancang untuk diterapkan bagi 
modalitas pinjaman saat ini serta mendatang dan untuk mengakomodasi 
berbagai kebutuhan dan kapasitas para klien DMC yang berbeda-beda baik di 
sektor publik maupun swasta. 

(ii) Satu rangkaian persyaratan perlindungan khusus yang diharapkan akan dipenuhi 
oleh para peminjam/klien ketika menghadapi dampak-dampak dan risiko-risiko 
sosial dan lingkungan. Dengan uji tuntas,  peninjauan dan supervisi yang 
semestinya, staf ADB akan memastikan bahwa para peminjam/klien mematuhi 
persyaratan-persyaratan tersebut selama persiapan dan pelaksanaan proyek.  
Seiring dengan waktu, ADB bisa menetapkan persyaratan-persyaratan 

                                                 
1  Ini adalah lembaga-lembaga keuangan yang telah mengadopsi prinsip-prinsip ekuator, sebah kerangka kerja 

industri keuangan untuk menangani risiko-risiko lingkungan dan sosial dalam pendanaan proyek. 
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perlindungan tambahan atau memutakhirkan persyaratan-persyaratan yang ada 
saat ini untuk meningkatkan keefektifan, menjawab kebutuhan-kebutuhan yang 
terus berubah dan mencerminkan praktik-praktik unggulan yang berkembang.  

(iii) Satu bagian Petunjuk Pelaksanaan (Operations Manual) yang terkonsolidasikan 
yang menjelaskan secara khusus prosedur-prosedur kajian internal ADB untuk 
memastikan uji tuntas dan untuk supervisi dalam seluruh siklus proyek. 

 
4. Begitu disetujui oleh Dewan Direktur (Board of Directors) ADB, SPS dan semua 
persyaratan upaya perlindungan untuk para peminjam/klien akan menggantikan tiga kebijakan 
upaya perlindungan yang ada saat ini dan OM yang baru akan menggantikan bagian F1, F2, F3 
yang ada saat ini tentang OM. ADB akan memutakhirkan Handbook on Resettlement2 [Buku 
Pegangan tentang Pemukiman Kembali] dan Environment Assessment Guidelines [Pedoman 
Pengkajian Lingkungan] (2003) dan menyusun satu buku pegangan tentang Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) untuk memberikan satu panduan teknis yang rinci 
dan merekomendasikan praktik-praktik baik.  
 
5. Sebuah draf konsultasi SPS telah dimuat dalam situs web ADB pada Oktober 2007 
untuk konsultasi eksternal. Selama masa konsultasi (November 2007 hingga April 2008), ADB 
menerima banyak sekali komentar dan usulan-usulan terperinci melalui 14 lokakarya konsultasi 
multipemangku kepentingan yang diselenggarakan di dalam dan di luar kawasan Asia. ADB 
juga menerima umpan balik dari banyak sekali komentar tertulis, diskusi-diskusi tematik dan 
pertemuan-pertemuan informal dan konferensi jarak jauh. Semua komentar yang diterima 
sebelum penutupan masa konsultasi ditayangkan di situs web ADB. Untuk menanggapi 
berbagai komentar yang beragam, manajemen ADB memutuskan untuk menyusun satu draf 
kedua SPS yang didasarkan pada komentar-komentar dan usulan-usulan yang diterima dari 
konsultasi ekternal dan untuk mengadakan satu lokakarya konsultasi lagi di Manila agar para 
pemangku kepentingan mempunyai kesempatan untuk meninjau kembali dokumen-dokumen 
yang telah direvisi.  
 
6. Draf kedua SPS dimuat di situs web ADB selama 3 Oktober hingga 4 Desember 2008 
untuk mendapatkan tanggapan dari publik. Sebuah matriks terperinci yang berisi komentar dan 
tanggapan dimuat di situs SPU ADB pada 9 Oktober 2008, yang mencakup komentar-komentar 
yang diterima dari 14 konsultasi di tingkat negara/subregional dan komentar-komentar tertulis 
selama periode komentar 12 Oktober 2007-30 April 2008. Draf awal prosedur tinjauan 
perlindungan (draf Petunjuk Pelaksanaan) dimuat pada 24 Oktober 2008. Selain itu, sesuai 
permintaan banyak pemangku kepentingan, sebuah draf daftar istilah juga dimuat di web. 
Lokakarya-lokakarya konsultasi tentang draf kedua SPS dilaksanakan pada 18-21 November 
2008 di Manila, untuk memungkinkan satu diskusi yang menyeluruh dan substansif tentang draf 
kedua tersebut dengan penekanan pada tanggapan ADB terhadap komentar-komentar para 
pemangku kepentingan terhadap draf konsultasi SPS (lihat laporan tentang konsultasi-
konsultasi dengan para pemangku kepentingan di situs SPU ADB).  
 
7. Kertas kerja SPS disusun dan diedarkan kepada Dewan ADB untuk dipertimbangkan 
dan mendapat arahan pada Januari 2009 dan diskusi Dewan diselenggarakan pada Februari 
2009. Makalah terbatas (R-Paper) ini merupakan hasil dari proses konsultasi internal dan 
eksternal dimana Dewan dan staf ADB serta para pemangku kepentingan, termasuk 
pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta dan akademisi, turut ambil bagian.  
 

                                                 
2  ADB. 1998. Handbook on Resettlement: A Guide to Good Practice. Manila. 
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II. KONTEKS YANG BERUBAH 

8. Asia dan Pasifik, sebuah kawasan yang paling padat penduduknya dan paling pesat 
pertumbuhannya di dunia, kini tengah mengalami perubahan-perubahan lingkungan dan sosial 
yang dramatik. Telah berkembang keprihatinan apakah pembangunan di banyak negara Asia 
dapat berlangsung secara berkelanjutan untuk jangka panjang. Industrialisasi dan urbanisasi 
yang pesat, ditambah dengan meningkatnya permintaan akan sumber daya alam, telah memicu 
perubahan-perubahan dalam pemanfaatan lahan, pemukiman manusia, penurunan kualitas dan 
kuantitas air, hilangnya keragamanhayati, penggundulan hutan dan penggurunan,  
meningkatnya tingkat polusi dan dampak-dampak negatif terhadap kesehatan manusia. 
Ancaman-ancaman tersebut cenderung berdampak parah pada  penduduk miskin. Kepadatan 
penduduk yang tinggi serta meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan dan prasarana 
perkotaan telah meningkatkan risiko-risiko yang berkaitan dengan pemukiman penduduk secara 
tidak sukarela dan dampak-dampak merugikan terhadap kelompok-kelompok rentan seperti 
penduduk miskin dan Penduduk Asli/Masyarakat Adat. Dari 250 juta Penduduk Asli/Masyarakat 
Adat  di seluruh dunia, sekitar 70%nya berada di  Asia dan Pasifik. Sekitar 120 bahasa berada 
dalam bahaya kepunahan ataupun telah punah, yang menunjukkan ancaman terhadap budaya 
dan integritas Masyarakat Adat. Ada tantangan yang akut untuk mencegah pemiskinan lebih 
lanjut yang disebabkan oleh degradasi lingkungan serta pemukiman kembali secara tidak 
sukarela,  untuk mengakui adanya kebutuhan-kebutuhan khusus dan menghormati hak-hak  
Penduduk Asli/Masyarakat Adat serta kelompok-kelompok  rentan lainnya, serta untuk 
memperbaikai kebijakan-kebijakan dan membangun kapasitas  Negara-Negara Berkembang 
Anggota ADB untuk mengelola dampak-dampak tersebut.  
 
9. Selama ini negara-Negara Berkembang Anggota ADB secara berbeda-beda telah 
merespons pada tantangan-tantangan  sosial dan lingkungan yang timbul. Beberapa negara 
tersebut telah memperbaiki kebijakan upaya perlindungan lingkungan dan sosial serta kerangka 
peraturan mereka, sementara yang lainnya tetap menggunakan sistem yang kurang 
berkembang dan  seringkali tergantung pada kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur 
lembaga-lembaga penyandang dana. Proses-proses pembangunan di dalam kawasan ini telah 
mengubah peran dan tanggung jawab entitas publik dan swasta, masyarakat sipil, dan 
komunitas lokal sehingga menjadi berpihak pada  pembangunan yang berkelanjutan dalam hal  
lingkungan dan sosial dan memiliki   harapan yang lebih tinggi mengenai transparansi dan 
partisipasi warganegara. Demikian juga peran industri perbankan komersial dan lembaga-
lembaga perantara keuangan juga telah meluas seiring dengan meningkatnya tekanan pada 
para korporasi agar menganggap penting tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka. 
Negara-neagra berkembang anggota ADB  telah semakin mengakui adanya kebutuhan untuk 
meningkatkan standar-standar menuju praktik baik di tingkat internasional, mengembangkan 
kapasitas dalam merespons risiko-risiko sosial dan lingkungan global maupun regional, serta 
meningkatkan pertumbuhan yang bekerlanjutan secara sosial dan lingkungan. Selain itu, para 
pendukung proyek sektor swasta semakin bersedia untuk mengadopsi praktik-praktik investasi 
progresif yang memiliki tanggung-jawab sosial dan lingkungan, dan mereka kemungkinan dapat 
berbuat lebih daripada hanya mematuhi peraturan apabila mereka mempunyai argumen bisnis 
yang jelas untuk melakukannya. 
 
10. Lembaga-lembaga keuangan multilateral telah memutakhirkan kebijakan-kebijakan 
tentang upaya-upaya perlindungan sosial dan lingkungan mereka guna menjamin relevansinya 
dengan kebutuhan-kebutuhan yang terus berubah. Pada 2005, Bank Dunia (World Bank) 
meluncurkan sebuah program rintisan dalam penggunaan sistem negara dalam menyelesaikan 
masalah-masalah upaya perlindungan sosial dan lingkungan dalam operasi-operasi yang 
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didukung oleh Bank Dunia3. Pada Januari 2008, Bank Dunia mengeluarkan sebuah laporan 
evaluasi tentang fase awal Program Rintisan Penggunaan Sistem Negara (Pilot Program for 
Use of Country Systems). 4  Berdasarkan laporan ini, Bank Dunia menyetujui keberlanjutan 
sebuah program untuk secara bertahap menaikkan skala prakarsa tersebut dari tingkat proyek 
menjadi tingkat negara untuk melibatkan para peminjam dan para mitra pembangunan lainnya 
dalam menerapkan upaya-upaya perlindungan yang lebih beragam dan untuk membangun 
kapasitas peminjam secara lebih berkelanjutan dibandingkan pada tingkat proyek. Bank Dunia 
juga telah merevisi kebijakan upaya perlindungannya  mengenai Penduduk Asli/Masyarakat 
Adat pda 2005 dan tentang sumber daya-sumber daya budaya fisik pada 2006 agar bisa 
mencerminkan kondisi yang berubah. Pada 2006, Korporasi Keuangan Internasional 
(International Finance Corporation/IFC) mengadopsi Kebijakan dan Standar-Stadar Kinerja 
tentang Keberlanjutan Sosial dan Lingkungan (Policy and Performance Standards on Social 
and Environmental Sustainability) 5  untuk memperkenalkan persyaratan berbasis hasil dan 
praktik-praktik baik  untuk sektor swasta. Standar-standar kinerja IFC yang baru untuk 
pendanaan proyek telah diadopsi oleh lebih dari 60 lembaga keuangan komersial. Selain itu 
pada 2006, Bank Pembangunan Antar Amerika (Inter-American Development Bank/IDB) 
mengeluarkan Kebijakan Kepatuhan Lingkungan dan Upaya Perlindungan (Environment and 
Safeguards Compliance Policy) 6   mereka yang juga mengatur penggunaan sistem-sistem 
negara secara selektif.  Pada Mei 2008, Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan 
(European Bank for Reconstruction and Development/EBRD) mengadopsi Kebijakan 
Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Policy) 7  mereka seiring dengan 10 
persyaratan kinerja, yang menggantikan kebijakan lingkungan mereka tahun 2003. Kebijakan 
baru EBRD serta persyaratan-persyaratan kinerja ini memberikan perlindungan serupa seperti 
yang diberikan oleh IFC namun mencerminkan karakterstik khusus kawasan operasi EBRD dan 
komitmen-komitmen mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Eropa untuk lingkungan, dimana 
EBRD merupakan salah satu penandatangan. 
 
11.  Penekanan pada harmonisasi  lembaga-lembaga donor dan penyelarasan dengan 
sistem-sitem negara juga telah berkembang. Pada 2005, Deklarasi Paris mengenai Efektivitas 
Bantuan (Paris Declaration on Aid Effectiveness) membangun komitmen global bagi lembaga-
lembaga donor dan negara-negara mitra kerja untuk memperbaiki manajemen dan efektivitas 
bantuan  untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, meningkatkan pertumbuhan, 
membangun kapasitas, dan mempercepat pencapaian Tujuan-Tujuan Pembangunan Milenium 
(Millenium Development Goals/MDGs). Deklarasi  tersebut memiliki lima prinsip yaitu: menjamin 
rasa kepemilikan negara; menyesuaikan program-program lembaga donor dengan strategi, 
prioritas dan prosedur pembangunan negara; membuat lembaga donor menyelaraskan 
pendekatan dan aksi mereka; mengelola hasil-hasil pembangunan; dan memiliki akuntabilitas 
bersama.  Prinsip-prinsip ini memberi dorongan yang kuat kepada  para lembaga donor untuk 
membantu pengintegrasian pertimbangan-pertimbangan sosial dan lingkungan secara lebih 
baik ke dalam strategi-strategi dan prioritas-prioritas negara mitra  serta untuk meneruskan dan 
memperdalam upaya-upaya tekait penyelarasan pendekatan-pendekatan dalam mengatasi isu-
isu sosial dan lingkungan. Agenda Aksi Accra (Accra Agenda for Action) yang diadopsi pada 
2008 memperkuat prinsip-prinsip ini dan lebih jauh menekankan pentingnya sistem-sistem 
negara. Konsultasi-konsultasi yang dilakukan dalam konteks upaya-upaya ADB untuk 
meningkatkan dukungan pada para peminjam sumber daya modal umum (ordinary capital 
                                                 
3  World Bank. 2005. Piloting the Use of Borrower System to Address Environmental and Social Safeguard Issues in 

Bank-Supported Projects. Washington, DC.  
4  World Bank. 2008. Evaluation of the Initial Phase of the Pilot Program for Use of Country Systems for 

Environmental and Social Safeguards. Washington, DC.  
5  IFC. 2006. Policy and Performance Standards on Social and Environmental Sustainability. Washington, DC.  
6  Inter-American Development Bank. 2006.  Environment and Safeguards Compliance Policy. Washington, DC. 
7  EBRD. 2008. EBRD Environmental and Social Policy. London. 
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resources/OCR) telah menunjukkan bahwa para klien di sektor public umumnya sepakat 
dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip upaya perlindungan ADB meskipun sejumlah klien 
OCR yakin bahwa prinsip-prinsip perlindungan bersama dapat ditegakkan dengan lebih baik 
melalui sistem-sistem negara masing-masing daripada melalui prosedur-prosedur ADB. 
 
12. Sifat usaha ADB  juga mengalami perubahan. Dalam merespons pertumbuhan ekonomi 
serta perubahan-perubahan penting dalam pembangunan, bantuan dan lanskap keuangan di 
kawasan Asia dan Pasifik yang telah diantisipasi,  ADB akan mengubah diri agar bisa 
menjawab tantangan-tantangan sembari tetap berkomitmen terhadap pencapaian tujuan 
umumnya: mengentaskan kemiskinan di kawasan Asia dan Pasifik. ADB akan mengupayakan 
pencapaian visi dan misinya dengan fokus pada pertumbuhan yang inklusif, pertumbuhan yang 
berkelanjutan secara lingkungan, dan integrasi regional. Kerangka kerja strategis jangka 
panjang ADB untuk 2008-2020 (Strategy 2020)8 fokus pada lima pendorong perubahan yaitu: (i) 
pengembangan dan operasi sekto swasta, (ii) tata kelola pemerintahan yang baik dan 
pengembangan kapasitas, (iii) kesetaraan gender, (iv) solusi pengetahuan, dan (v) kemitraan. 
ADB juga akan memfokuskan kembali operasinya menjadi lima spesialisasi inti: (i) prasarana; (ii) 
lingkungan, termasuk perubahan iklim; (iii) kerja sama dan integrasi regional; (iv) 
pengembangan sektor keuangan; dan (v) pendidikan. Dengan meluasnya program sektor 
swasta, beranekaragamnya investasi dan klien dalam sektor keuangan dan pasar modal dan 
semakin meningkatnya jumlah proyek-proyek prasarana skala besar yang dapat menimbulkan 
dampak sosial dan lingkungan yang sangat kompleks dan sensitif, kebijakan-kebijakan upaya 
perlindungan perlu diperbaharui untuk menjamin keberlanjutan proyek-proyek secara sosial dan 
lingkungan. Ini merupakan satu komponen penting hasil-hasil pembangunan yang positif. 
 
13. Pada Agustus 2004, ADB mengadopsi sebuah agenda reformasi yang menyeluruh dan 
memperkenalkan modalitas-modalitas dan instrumen-instrumen pinjaman  baru  untuk 
meningkatkan efektivitas pembangunan dari operasinya. Prakarsa-prakarsa ADB yang terkini - 
yaitu  manajemen untuk memperoleh hasil-hasil pembangunan (management for development 
results), prakarsa inovasi dan efisiensi (innovation and efficiency initiatives), serta meningkatkan 
dukungan ADB bagi negara-negara berpenghasilan menengah dan para peminjam OCR – 
berkembang sejalan dengan konsensus internasional mengenai kebutuhan untuk meningkatkan 
efektivitas bantuan. Generasi kebijakan upaya perlindungan yang ada saat ini dirancang ketika 
pemberian pinjaman langsung proyek merupakan modalitas yang dominan untuk bantuan 
pembangunan. Kebijakan-kebijakan upaya perlindungan harus memenuhi cakupan produk-
produk pinjaman ADB  serta modalitas pendanaan inovatif yang terus berkembang, yang 
seringkali tidak terlayani dengan baik oleh pendekatan upaya perlindungan tradisional di tingkat 
proyek . Modalitas peminjaman dan instrumen-instrumen pendanaan baru, seperti fasilitas 
pembiayaan multitahap (multitranche financing faclity/MFF), telah meningkatkan kerumitan 
dalam menerapkan kebijakan perlindungan dan menjamin kepatuhan. Modalitas-modalitas baru 
dan kemungkinan prakarsa yang berlanjut serta situasi klien yang terus berubah menunjukkan 
adanya kebutuhan untuk meningkatkan relevansi dan keefektifan upaya-upaya perlindungan 
ADB. 

                                                 
8  ADB. 2008. Strategy 2020: The Long-Term Strategic Framework of the Asian Development Bank 2008–2020. 

Manila. 
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III. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DAN PENGALAMAN 

YANG ADA SAAT INI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN 
 

 
A. Kebijakan-Kebijakan Upaya Perlindungan ADB Saat Ini 

14. Kerangka Kebijakan Upaya Perlindungan ADB. Kebijakan-kebijakan upaya 
perlindungan umumnya dipahami sebagai kebijakan-kebijakan operasional yang berupaya 
untuk menghindari, meminimalkan, atau meredam dampak-dampak lingkungan dan sosial yang 
merugikan, termasuk dengan melindungi hak-hak mereka yang kemungkinan akan terkena 
dampak proses pembangunan atau mungkin terpinggirkan oleh proses itu.  Kerangka kebijakan 
perlindungan ADB terdiri dari tiga kebijakan operasional tentang lingkungan, 9 Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat, dan pemukiman kembali tidak secara sukarela. Kebijakan-kebijakan 
tersebut dilengkapi dengan bagian-bagian Petunjuk Pelaksanaan (Operations Manual) tentang 
Pertimbangan-Pertimbangan Lingkungan dalam Operasi ADB (Environmental Considerations in 
ADB Operations )10; Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela (Involuntary Resettlement)11; 
dan Penduduk Asli/Masyarakat Adat (Indigenous People) 12 . Buku Pegangan ADB tentang 
Pemukiman Kembali (catatan kaki 2) dan Pedoman Pengkajian Lingkungan (2003) memberikan 
informasi tentang pendekatan-pendekatan praktik baik dalam melaksanakan perlindungan. 
Selain tiga kebijakan perlindungan tersebut, beberapa kebijakan sektor memiliki elemen 
perlindungan lingkungan, misalnya kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan air, energi dan 
kehutanan. 
 
15. Persyaratan Upaya Perlindungan. Ketiga kebijakan upaya perlindungan mencakup 
satu proses terstruktur pengkajian dampak, perencanaan, dan mitigasi untuk mengatasi 
dampak-dampak merugikan  yang diakibatkan proyek-proyek dan program -program sepanjang 
siklus proyek tersebut. Kebijakan upaya perlindungan mensyaratkan agar (i) dampak-dampak 
diidentifikasi dan dikaji pada awal siklus proyek; (ii) rencana-rencana untuk menghindari, 
meminimalkan, meringankan atau memberikan kompensasi atas potensi dampak-dampak 
merugikan disusun dan dilaksanakan, dan (iii) masyarakat yang terkena dampak diberi 
informasi dan diajak berkonsultasi selama persiapan dan pelaksanaan proyek. Kebijakan-
kebijakan tersebut berlaku pada seluruh  proyek yang didanai oleh ADB, termasuk operasi-
operasi sektor swasta, dan bagi semua komponen proyek. Persyaratan prosedural internal 
dirinci dalam bagian-bagian Petunjuk Pelaksanaan (catatan kaki 10-12) dan melibatkan proses-
proses pelaksanaan yang serupa sebagai berikut: (i) penjaringan dan pencakupan isu-isu 
utama dimulai segera setelah proyek-proyek yang berpotensi didanai ADB teridentifikasi dan 
terus dilanjutkan di seluruh siklus proyek; (ii) dampak dikaji, disusun rencana-rencana 
perlindungan yang memberikan ringkasan tentang langkah-langkah mitigasi, pemantauan 
program dan penyelenggaraan kelembagaan disusun serta dibuat pengaturan untuk 
mengintegrasikan perlindungan ke dalam rancangan dan pelaksanaan proyek; (iii) penduduk 
yang terkena dampak diajak konsultasi selama persiapan dan pelaksanaan proyek dan 
informasi diungkapkan dalam bentuk, cara dan bahasa yang bisa dijangkau oleh mereka;  dan 
(iv) perencanaan upaya perlindungan diungkapkan kepada masyarakat umum, dan informasi 

                                                 
9 Kebijakan Lingkungan berisi lima elemen utama namun hanya elemen kelima yang berkenaan dengan lingkungan 

sebagai satu isu perlindungan (Integrating Environmental Considerations in ADB Operations/Integrasi 
Pertimbangan-pertimbangan Lingkungan dalam Operasi ADB, paragraf 30 dan 50–70).  

10 ADB. 2006. Operations Manual. Section F1: Environmental Considerations in ADB Operations. Manila. 
11 ADB. 2006. Operations Manual. Section F2: Involuntary Resettlement. Manila. 
12 ADB. 2006. Operations Manual. Section F3: Indigenous Peoples. Manila.  
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tersebut diperbarui dalam berbagai tahapan dalam siklus proyek.13 Kebijakan-kebijakan ADB 
tentang upaya perlindungan mensyaratkan agar  persyaratan perlindungan ADB maupun DMC 
dipenuhi.  
 
16. Peran dan Tanggung-jawab. Satu prinsip dasar yang melandasi ketiga kebijakan 
upaya perlindungan yang saat ini ada adalah bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam 
kebijakan-kebijakan tersebut merupakan tanggung jawab peminjam/klien. Para peminjam/klien 
diharuskan untuk melakukan pengkajian lingkungan dan sosial, melakukan konsultasi dengan 
komunitas dan penduduk yang terkena dampak, menyusun dan melaksanakan rencana-
rencana upaya perlindungan, memantau pelaksanaan rencana-rencana tersebut, dan 
menyerahkan laporan pemantauan. ADB berperan untuk menjelaskan persyaratan-persyaratan 
dalam kebijakan kepada pihak peminjam/klien, membantu pihak peminjam/klien memenuhi 
persyaratan-persyaratan tersebut selama pemrosesan dan pelaksanaan proyek melalui 
program-program pengembangan kapasitas, memastikan  uji tuntas dan melakukan 
pemantauan dan pengawasan. Perhatian yang besar khusus diberikan pada  tahap 
pemrosesan  dan persetujuan  dalam siklus proyek meskipun peran ADB dalam memantau 
kepatuhan terhadap upaya perlindungan  berlangsung terus selama pelaksanaan proyek.  
Laporan-laporan penyelesaian dan laporan-laporan evaluasi kinerja proyek ADB mencakup 
tinjauan tentang pelaksanaan upaya perlindungan. 
 
 
B.   Pengawasan terhadap Kepatuhan  

17.  Sistem Kepatuhan. Setelah penataan kelembagaan pada 2002, 14   ADB membuat 
pengaturan untuk memantau kepatuhan proyek-proyek terhadap kebijakan upaya perlindungan. 
Dengan didukung oleh Divisi Upaya Perlindungan Lingkungan dan Sosial (Enviroment and 
Social Safeguard DIvision), Staf Kepala Urusan Kepatuhan (Chief Compliance Officer) ADB 
bertanggung-jawab untuk memberikan nasehat kepada pihak Manajemen dan departemen 
operasional mengenai kepatuhan terhadap kebijakan upaya perlindungan dan pedoman serta 
prosedur dan pedoman operasional yang terkait.  
 
Kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan upaya perlindungan dipantau di sepanjang siklus 
proyek.  Apabila sebuah proyek berisiko menimbulkan ketidakpatuhan, tindakan-tindakan untuk 
memastikan kepatuhan direkomendasikan dalam Pertemuan Tinjauan Manajemen 
(Management Review Meeting)  dan kepatihan ditinjau kembali dalam pertemuan Komite 
Peninjauan Staf (Staff Review Committee). Departemen operasional mengambil langkah-
langkah untuk memastikan bahwa persyaratan-persyaratan upaya perlindungan yang belum 
dipenuhi segera dipenuhi sebelum adanya persetujuan Dewan. Misi-misi peninjauan dilakukan 
selama pelaksanaan proyek untuk memantau kepatuhan terhadap  ketentuan-ketenuan upaya 
perlindungan dalam kesepakatan hukum dan untuk mengambil tindakan yang tepat apabila 
timbul risiko ketidakpatuhan.   
 
18.  Mekanisme Akuntabilitas.  Pada Mei  2003, ADB menyetujui digunakannya suatu 
mekanisme akuntabilitas15 dimana penduduk yang  terkena dampak merugikan dari proyek-
proyek yang dibiayai oleh ADB dapat mengungkapkan keluhan mereka; mencari solusi; dan 
melaporkan dugaan pelanggaran kebijakan dan prosedur operasional ADB,  termasuk 
kebijakan upaya perlindungan.  Mekanisme akuntabilitas ADB menggantikan Fungsi Inspeksi 

                                                 
13 Kebijakan Komunikasi Publik (2005) ADB menetapkan persyaratan-persyaratan pengungkapan untuk berbagai 

aktivitas ADB, termasuk upaya perlindungan.  
14 ADB. 2001. Reorganization of the Asian Development Bank. Manila. 
15 ADB. 2003. Review of the Inspection Function: Establishment of a New ADB Accountability Mechanism. Manila.  
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(Inspection Function) (1995) 16 ADB. Mekanisme akuntabilitas ADB terdiri dari dua fungsi yang 
terpisah namun berkaitan, yaitu: (i) konsultasi, dipimpin oleh fasilitator proyek khusus ADB, 
untuk membantu penduduk yang terkena dampak proyek-proyek yang didanai ADB dalam 
mencari solusi masalah-masalah mereka; dan (ii) menyediakan satu proses dimana para 
penduduk yang terkena dampak dapat menyampaikan permintaan dilakukannya tinjauan 
kepatuhan oleh Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel) ADB. 
 
C. Pengalaman dengan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB 

19. Lingkungan. ADB secara formal memperkenalkan pengkajian lingkungan kedalam 
operasi peminjamannya pada tahun1979.17 Ketika Kebijakan Lingkungan (Environment Policy) 
yang berlaku sekarang ini diadopsi pada 2002, ADB telah mengakumulasikan lebih dari dua 
dasawarsa pengkajian lingkungan dan pengalaman manajemen. Selama periode tersebut, 
prinsip-prinsip kebijakan dan cakupan upaya perlindungan lingkungan berkembang dari fokus 
awal untuk melakukan satu pengkajian teknis dan langkah-langkah mitigasi menjadi penekanan 
pada penyusunan dan pelaksanaan satu rencana manajemen lingkungan  (environment 
management plan/EMP) yang menyeluruh . Unsur-unsur kunci  EMP adalah langkah-langkah 
mitigasi, program-program pemantauan, perkiraan biaya, anggaran dan pengaturan 
kelembagaan untuk pelaksanaan. Selain daripada itu, proses pengkajian lingkungan 
menekankan pada konsultasi publik dan pengungkapan informasi serta pertimbangan akan 
alternatif. Meskipun kepatuhan prosedural telah membaik seiring dengan waktu, aspek-aspek 
substantif – yaitu pengintegrasian temuan dan rekomendasi pengkajian lingkungan ke dalam 
rancangan proyek, kepemilikan peminjam/klien akan EMP dan pelaksanaan EMP secara efektif 
efektif – tetap menjadi tantangan.    
 
20. Studi Evaluasi Khusus (Special Evaluation Study/SES) tentang Perlindungan 
Lingkungan 18  yang dilakukan Departemen Evaluasi Operasi (Operations Evaluation 
Department/OED) pada 2006 menyimpulkan bahwa unsur upaya perlindungan dalam kebijakan 
lingkungan ADB relevan dan selama ini efektif dalam menghindari dampak-dampak lingkungan 
yang sangat merugikan yang ditimbulkan oleh proyek-proyek yang didanai oleh ADB, walaupun 
biaya-biaya transaksinya   telah menurunkan efisiensi pemrosesan proyek. Studi tersebut 
merekomendasikan revisi Kebijakan Lingkungan guna (i) memfokuskan kembali upaya-upaya 
“dari pemrosesan dan persetujuan pada tingkat awal pinjaman front-end loan hingga 
penyampaian hasil.” (ii)  mengintegrasikan  dan menyelaraskan sistem-sistem dan prosedur 
negara dengan kebijakan untuk pengkajian lingkungan dengan lebih baik, (iii) memperluas 
fokus penerapan kebijakan dari proyek menjadi pengembangan kapasitas, dan (iv) integrasi 
yang lebih baik antara upaya perlindungan lingkungan dan sosial untuk tercapainya fokus yang 
lebih kuat pada pembangunan berkelanjutan. Studi tersebut juga merekomendasikan agar ADB 
mempertimbangkan untuk (i) memperkuat keahlian lingkungan kantor misi tetap (resident 
mission); (ii) memberikan peran yang lebih besar kepada lembaga nonpemerintah (LSM) dalam 
pemantauan; (iii) meninjau kembali penerapan klasifikasi proyek-proyek dalam kategori B yang 
peka terhadap lingkungan dan aturan mengenai pengungkapan dalam 120 hari  untuk proyek-
proyek dalam kategori A; (iv)  memperkuat sistem-sistem negara; dan (v) menyusun satu 
rencana aksi untuk melaksanakan kebijakan lingkungan yang telah direvisi, termasuk perhatian 
khusus untuk memastikan padanan yang tepat antara kapasitas ADB dan persyaratan 
kebijakannya.      
 
21. Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela. Kebijakan  Pemukiman Tidak Secara 
                                                 
16 ADB. 1995. Establishment of an Inspection Function. Manila. 
17 ADB. 1979. Environmental Considerations in ADB Operations. Manila.  
18 ADB. 2006. Special Evaluation Study on Environmental Safeguards. Manila. 
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Sukarela (Involuntary Resettlement Policy) disusun pada 1995 berdasarkan pada kebijakan 
Bank Dunia mengenai pemukiman kembali tidak dengan sukarela. Karena proyek-proyek yang 
didanai oleh ADB semakin kompleks, proyek-proyek tersebut harus mengatasi dampak-dampak 
yang mereka timbulkan terhadap harta benda, aset dan hilangnya penghidupan tanpa 
melakukan relokasi fisik, khususnya di wilayah perkotaan dimana banyak permukim liar tinggal. 
Pengalaman dalam pelaksanaan kebijakan ini menunjukkan bahwa banyak aspeknya yang 
dapat diperbaiki, termasuk: (i) perlakuan terhadap mereka yang tidak secara jelas punya hak 
milik atas tanah (contohnya: para penghuni liar atau permukim informal lainnya); (ii) cakupan 
ganti rugi dalam pemukiman kembali, yang mencakup biaya pemindahan yang semestinya, 
pemulihan dan/atau rehabilitasi, dan penghidupan; (iii) definisi yang tidak jelas tentang orang-
orang yang terkena dampak (affected persons) dengan para pengungsi (displaced persons)  ; 
dan (iv) pengembangan kapasitas negara-negara berkembang anggota ADB dalam pengkajian 
dampak serta perencanaan dan pelaksanaan pemukiman kembali.   
 
22. Studi Evaluasi Khusus yang dilakukan oleh  OED tentang upaya perlindungan dalam 
pemukiman kembali tidak secara sukarela 19  pada 2006 menyimpulkan bahwa Kebijakan 
Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela secara luas telah berjalan efektif dalam 
mewujudkan hasil bagi penduduk yang terkena dampak dan membangun kapasitas untuk 
melaksanakan pemukiman kembali di banyak DMC. Namun demikian input dan prosesnya 
dinilai kurang efisien dan pendekatan kebijakan yang ada saat ini dianggap kurang mempunyai 
kemungkinan untuk bisa berkelanjutan mengingat biaya transaksi yang harus ditanggung oleh 
ADB dan para peminjam/kliennya. Akibatnya, Studi Evaluasi Khusus ini merekomendasikan 
agar selama pembaruan kebijakan upaya perlindungan (SPU), ADB harus (i) merekonsiliasikan 
perbedaan-perbedaan antara Kebijakan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela yang 
disusun tahun 1995 dengan Petunjuk Pelaksanaan serta mengklarifikasi apakah kebijakan 
tersebut juga mencakup pemindahan penduduk yang bersifat fisik maupun ekonomi; (ii) 
mengklarifikasikan istilah-istilah penting dan modalitas pelaksanaan, termasuk biaya 
pemindahan, ganti rugi dan bantuan untuk relokasi, pemberian hak pada para permukim liar 
dan prosedur pembebasan tanah; (iii) mengembangkan satu kerangka kerja yang berbasis 
pada hasil yang dilengkapi dengan seperangkat standar kinerja; (iv) meningkatkan kapasitas 
negara-negara berkembang anggota ADB dan kepercayaan untuk menggunakan sistem yang 
berlaku di negara tersebut dalam pembebasan lahan dan  upaya perlindungan dalam 
pemukiman kembali; dan (v) menyediakan pedoman dan prosedur yang jelas bagi kegiatan-
kegiatan pemukiman kembali penduduk tidak secara sukarela. Studi Evaluasi Khusus ini juga 
menengarai adanya ketidaksepadanan antara persyaratan-persyaratan kebijakan  dengan  
sumber daya staf yang tersedia dan merekomendasikan agar SPU memasukkan rencana 
pelaksanaan kebijakan.   
 
23. Penduduk Asli/Masyarakat Adat. ADB mengadopsi Kebijakannya tentang Penduduk 
asli/Masyarakat Adat (Policy on Indigenous Peoples) pada 1998. Definisi yang luas mengenai 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) dalam kebijakan ini mengikuti  
konsensus internasional yang telah muncul dalam beberapa dekade-dekade belakangan ini, 
klasifikasi umum tentang Penduduk Asli/Masyarakat Adat oleh lembaga internasional seperti 
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Buruh Internasional, serta status Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat yang diakui oleh hukum internasional. Penerapan kebijakan ini  
menimbulkan tantangan-tantangan khusus di kawasan ini karena adanya perbedaan yang amat 
besar dalam sejarah, kebudayaan, ideologi, sumber-sumber daya ekonomi, demografi, dan 
kerangka kelembagaan politik di masing-masing negara. Perundang-undangan nasional serta 
definisi tentang Penduduk Asli/Masyarakat Adat  di masing-masing negara, jika ada, jarang 
sepenuhnya sesuai dengan kebijakan ADB. Pengalaman dalam pelaksanaan kebijakan  
                                                 
19 ADB. 2006. Special Evaluation Study on Involuntary Resettlement Safeguards. Manila. 
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beragam sifatnya dan tantangan-tantangan utama tetap ada termasuk: (i) pengakuan terhadap 
identitas kebudayaan dan hak-hak Penduduk Asli/Masyarakat Adat terhadap tanah leluhur dan 
sumber daya mereka; (ii) pembagian manfaat-manfaat pembangunan secara adil antara 
komunitas Penduduk Asli/Masyarakat Adat  yang terkena dampak dan masyarakat lainnya; dan 
(iii) konsultasi yang bermakna dan layak secara budaya dengan komunitas Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek yang 
kemungkinan mempengaruhi kehidupan mereka.     
 
24. Studi Evaluasi Khusus (SES) mengenai Upaya Perlindungan Penduduk Asli/Masyarakat 
Adat20 yang dilakukan oleh Divisi Evaluasi Operasional ADB pada tahun 2007 menyimpulkan 
bahwa kebijakan tersebut relevan bagi ADB dan para pihak peminjam/kliennya tetapi kurang 
efektif. Proyek-proyek yang didanai ADB umumnya telah menghindari atau meredam segala 
dampak yang merugikan, namun ini umumnya lebih karena hasil pelaksanaan rencana 
pemukiman kembali serta rencana pengelolaan lingkungkan daripada karena rencana tentang 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat. Menurut SES tersebut, kurangnya nilai tambah rencana-
rencana tentang Penduduk Asli/Masyarakat Adat ketika sudah ada rencana-rencana 
perlindungan lain membuat pendekatan kebijakan yang ada sekarang ini kurang efisien dan 
kurang mempunyai kemungkinan untuk bisa berkelanjutan mengingat biaya transaksi yang 
harus ditanggung oleh ADB dan para peminjam/kliennya. Studi Evaluasi Khusus ini 
merekomendasikan agar selama pembaharuan kebijakan perlindungan ini, ADB (i) 
memperjelas bagian-bagian dalam Kebijakan tentang Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang 
ambigu atau dipahami secara salah, termasuk definisi tentang Penduduk Asli/Masyarakat Adat; 
(ii) mengintegrasikan isu-isu tentang Penduduk Asli/Masyarakat Adat ke dalam Rencana 
pemukiman kembali atau Rencana Pengelolaan Lingkungan (EMP) dimana risiko yang dihadapi 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat terutama berkaitan dengan pemukiman kembali atau 
kerusakan lingkungan; (iii) mengklarifikasi persyaratan-persyaratan mengenai proses konsultasi 
selama persiapan dan pelaksanaan proyek; (iv) mengembangkan pendekatan yang berurutan 
untuk pengembangan kapasitas dalam penerapan upaya perlindungan Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat; dan (v) mengembangkan satu pendekatan lanjutan untuk pengembangan 
kapasitas dalam menerapkan perlindungan Penduduk Asli/Masyarkat Adat. Respons-respons 
oleh manajemen ADB dan rekomendasi Komite Efektivitas Pembangunan (Development 
Effectiveness Committee) Dewan Direktur ADB terhadap kajian evaluasi independen  mengenai 
upaya perlindungan Penduduk Asli/Masyarakat Adat serta kajian evaluasi tentang lingkungan, 
pemukiman kembali tidak secara sukarela, dimuat di situs portal ADB.21  
 
25. Isu-Isu Berlapis Sanding. Di tahun-tahun belakangan ini, tinjauan internal ADB tentang 
pelaksanaan kebijakan ADB tentang upaya perlindungan sosial dan lingkungan telah juga 
menyoroti kebutuhan akan peningkatan kinerja. Isu-isu yang relevan dengan persiapan proyek 
dan prosesnya meliputi: (i) kualitas konsultasi dan pengungkapan informasi ; (ii) pengkajian 
yang memadai tentang kerangka kerja dan kapasitas negara-negara berkembang anggota ADB 
(DMC); (iii) penyusunan urutan perencanaan upaya perlindungan secara optimal dalam siklus 
proyek; dan (iv) kualitas dokumen upaya perlindungan yang beragam. Yang juga sangat 
penting adalah kecukupan alokasi anggaran untuk upaya perlindungan. Isu-isu pelaksanaan 
kebijakan telah dipusatkan pada (i) penganggaran untuk persyaratan-persyaratan upaya 
perlindungan (perubahan rancangan, pembayaran ganti rugi, dan sebagainya); (ii) pelaksanaan 
langkah-langkah mitigasi; (iii) memastikan dilakukannya pemutakhiran rencana-rencana upaya 
perlindungan berdasarkan pada rancangan teknis yang terinci dan perubahan-perubahan 
cakupan; (iv) memperbaiki pengawasan lembaga pada tingkat kontraktor; (v) dan memastikan 
                                                 
20 ADB. 2007. Special Evaluation Study on Indigenous Peoples Safeguards. Manila. 
21 ADB. OED melakukan Evaluasi Indpenden tentang Kebijakan Upaya Perlindungan ADB.  

http://www.adb.org/Evaluation/safeguard-policies.asp 
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ADB melakukan pengawasan serta pemantauan kapatuhan secara memadai, terutama 
pengawasan di tempat pelaksanaan.    
 
 

IV. ISU-ISU UTAMA KEBIJAKAN DAN PERTIMBANGANNYA 

A. Artikulasi dan Cakupan Kebijakan 

26. Meningkatkan Kejelasan, Konsistensi dan Koherensi, Meskipun ketiga kebijakan 
upaya perlindungan tersebut mempunyai unsur-unsur dan prinsip-prinsip yang sama, ada 
beberapa ambiguitas, duplikasi, dan ketidakkonsistenan diantara mereka. Sebagai contoh, (i) 
cakupan elemen-elemen sosial di dalam kajian lingkungan perlu diklarifikasi; (ii) beberapa 
elemen dalam Kebijakan Penduduk Asli/Masyarakat Adat juga telah terangkum dalam 
Kebijakan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela; (iii) ketiga kebijakan tersebut 
membutuhkan pengungkapan dan konsultasi namun persyaratan dan prosesnya tidak saling 
terkait; (iv) kebijakan-kebijakan tersebut mempunyai cakupan instrumen pinjaman dan respons 
prosedural yang berbeda-beda; (v) persyaratan prosedural yang ada saat ini tercampur dengan 
prinsip-prinsip kebijakan utama, terkadang memberikan penekanan yang tidak perlu pada 
kepatuhan dengan prosedur yang tidak semestinya penting untuk mencapai tujuan kebijakan; 
dan (vi) kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasional yang ada saat ini juga 
mencampurkan instruksi kepada staf ADB dengan persyaratan untuk para peminjam/klien 
dalam satu tempat sehingga seringkali mengkaburkan batas tanggung-jawab dan akuntablitas. 
Kohenrensi yang lebih besar di antara kebijakan-kebijakan upaya perlindungan dan kejelasan 
yang penuh tentang prinsip-prinsip kebijakan, persyaratan bagi para peminjam/klien serta 
prosedur pelaksanaan internal meraka akan membantu staf ADB dan para peminjam/klien 
untuk bisa memahami dengan lebih baik apa yang  harus dilakukan untuk mencapai tujuan 
kebijakan-kebijakan upaya perlindungan serta peran dan tanggung jawab mereka yang 
berbeda-beda dalam meningkatkan  kualitas hasil-hasil pembangunan. 
 
27. Membedakan Tujuan Upaya Perlindungan dari Tujuan Pembangunan yang 
Aspirasional. Elemen-elemen upaya-upaya perlndungan yang “tidak merugikan” saat ini 
tercampur dengan tujuan pembangunan yang aspirasional pada tingkat yang berbeda-beda 
dalam ketiga kebijakan upaya perlindungan. Sebagai contoh, Kebijakan Lingkungan ADB berisi 
lima elemen utama: (i) menggalakkan intervensi lingkungan untuk mengentaskan kemiskinan; 
(ii) mengarusutamakan pertimbangan-pertimbangan lingkungan ke dalam pertumbuhan 
ekonomi; (iii) mempertahankan sistem-sistem pendukung kehidupan secara global dan regional; 
(iv) membangun  kemitraan; dan (v) mengintegrasikan upaya-upaya perlindungan lingkungan 
ke dalam operasi-operasi ADB. Namun demikian, keempat elemen pertama berkenaan dengan 
strategi lingkungan korporasi ADB dan baru elemen kelima yang menangani isu-isu upaya 
perlindungan lingkungan dan pengkajian di tingkat proyek. Memisahkan isu-isu lingkungan 
tematik yang berlapis sanding yang bersifat aspirasional dari persyaratan upaya perlindungan 
akan memungkinkan setiap isu ditangani dengan sedemikian rupa sehingga meningkatkan 
fokus dan perhatian pada pelaksanaan yang tepat. Bersamaan dengan itu, elemen-elemen 
aspirasional dalam Kebijakan Lingkungan akan diwujudkan melalui strategi lingkungan pda 
tingkat perusahaan. Dengan cara yang serupa, menangani aspirasi pembangunan dalam 
Kebijakan tentang Penduduk Asli/Masyarakat Adat pada tingkat strategis yang lebih luas akan 
lebih efektif daripada melakukannya pada pada konteks kepatuhan pada upaya perlindungan 
yang lebih terbatas. Oleh karena itu, fokus khusus SPS pada upaya perlindungan,  dan bukan 
pada tujuan-tujuan aspirasional yang lebih luas, dianggap tepat. 
 
28. Elemen-Elemen Upaya Perlindungan dalam Strategi-Strategi dan Kebijakan-
Kebijakan Lain.    Beberapa persyaratan upaya perlindungan yang menangani isu-isu yang 
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terkait dengan lingkungan saat ini tersebar di beberapa kebijakan dan strategi sektor/tematik  
ADB. 22 Dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi lain ini, persyaratan 
upaya perlindungan ditangani in sedikit demi sedikit serta sebagian tergantung pada proses-
proses pelaksanaan Kebijakan Lingkungan ADB. Penggolongan yang dihasilkannya 
mengurangi peluang untuk memahami dampak-dampak proyek secara menyeluruh. Selain itu, 
komponen perlindungan dalam Kebijakan Lingkungan yang ada fokus pada prinsip-prinsip dan 
prosedur-prosedur pengkajian lingkungan. Kebijakan tersebut tidak secara eksplisit 
menetapkan prinsip-prinsip dan persyaratan-persyaratan kebijakan yang mengatasi dampak-
dampak dan risiko-risiko proyek dalam kaitannya dengan pencegahan dan pengurangan polusi 
(termasuk emisi gas rumah kaca), pengelolaan keragamanhayati dan sumber daya alam, serta 
sumber-daya budaya fisik. Pengkajian lingkungan proyek menangani isu-isu tersebut secara ad 
hoc . Oleh karena itu, ADB seharusnya mengkonsolidasikan elemen-elemen perlindungan 
lingkungan yang saat ini dicakup oleh kebijakan dan strategi sektor ADB lainnya. Prinsip-prinsip 
dan persyaratan upaya perlindungan lingkungan perlu diartikulasikan secara eksplisit untuk 
memasukkan isu-isu sektoral dan mencakup (i) pengkajian lingkungan, (ii) pencegahan dan 
pengurangan polusi, (iii) pengeloloan keragamanhayati dan sumber daya alam, serta (iv) 
kesehatan dan keselamatan kerja dan masyarakat, dan (v) sumber daya budaya fisik.   
 
29. Memasukkan Dimensi-Dimensi Sosial seperti Standar-Standar Perburuhan Kunci 
dan Isu-Isu Gender. Sejumlah pemangku kepentingan telah menghimbau dikenalkannya 
ketentuan kebijakan tentang standar-standar kunci perburuhan dan isu-isu gender sebagai 
bagian dari pernyataan kebijaknaatentang perlindungan. Standar-standar kunci perburuhan dan 
isu-isu perlindungan sosial secara lebih luas juga telah dicakup dalam Strategi Perlindungan 
Sosial (Social Protection Strategy) ADB (2001).  Dimensi-dimensi sosial juga telah ditangani 
melalui bagian Petunjuk Pelaksanaan tentang pemaduan dimensi-dimensi sosial ke dalam 
operasi ADB. 23  Isu-isu gender  telah mendapakan perhatian khusus dan terfokus dalam 
operasi-operasi ADB melalui pelaksanan Kebijakan tentang Gender dan Pembangunan (Policy 
on Gender and Develoment) (1998) ADB serta bagian Petunjuk Pelaksanaan tentang gender 
dan pembangunan 24  yang menyertainya. Namun demikian, diakui bahwa pertimbangan-
pertimbangan gender juga perlu tercermin dalam kebijakan-kebijakan perlindungan apabila 
secara khusus berkaitan dengan aspek-aspek perlindungan.  
 
30.  Memperbaiki Kejelasan pada Cakupan dan Pemicu Kebijakan.  Pengalaman ADB 
dalam pelaksanaan Kebijakan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela dan Kebijakan 
mengenai Penduduk Asli/Masyarakat Adat menunjukkan bahwa diperlukan klarifikasi lebih jauh 
tentang cakupan dan pemicu setiap kebijakan. Seperti ditunjukkan oleh studi evaluasi khusus 
(catatan kaki 19), diperlukan  klarifikasi untuk menjelaskan bahwa Kebijakan Pemukiman 
Kembali Tidak Secara Sukarela tersebut dipicu oleh pembebasan lahan dan aset bebasis lahan 
tidak secara sukarela, pembatasan penggunaan lahan, dan terbatasnya akses ke lahan-lahan 
yang dilindungi secara hukum.  Selain itu, juga diperlukan klarififasi untuk menjelaskan bahwa 
kebijakan yang ada saat ini mencakup baik pemindahan fisik dan ekonomi dan istilah-istilah 
tersebut perlu didefinisikan dengan jelas.  Proyek-proyek kadang-kadang dapat menyebabkan 
terbatasnya akses ke sumber daya alam, seperti misalnya hilangnya akses ke lahan 
penangkapan ikan di hilir serta menurunnya pasokan air. Kebijakan-kebijakan perlindungan 
juga perlu untuk mencakup dampak-dampak seperti itu yang mungkin tidak diakibatkan 

                                                 
22 Ini mencakup kebijakan-kebijakan seperti Kebijakan Bank tentang Kehutanan [Bank’s Policy on Forestry] (1995); 

Prakars Kebijakan Bank untuk Sektor Energi [Bank’s Policy Initiatives for the Energy Sector] (1995); dan Kebijakan 
Bank Pembangunan Asia tentang Air [Water Policy of the Asian Development Bank] (2001).   

23  ADB. 2007. Operations Manual. Section C3: Incorporation of Social Dimensions into ADB Operations. Manila. 
24  ADB. 2006. Operations Manual. Section C2: Gender and Development. Manila. 
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pembebasan lahan. Perlu diberikan klarifikasi bahwa dampak-dampak tersebut akan dihindari, 
diminimalkan, diredam atau diberikan ganti rugi.  
 
31. Dalam bentuknya kini, Kebijakan Penduduk Asli/Masyarakat Adat tidak memberikan 
definisi operasional yang jelas tentang Penduduk Asli/Masyarakat Adat. Kompleksitas dalam 
mengidentifikasi Penduduk Asli/Masyarakat Adat untuk tujuan pelaksanaan kebijakan 
diperburuk dengan kebutuhan untuk melakukan analisis situasional dan oleh berbagai persepsi 
yang berbeda di antara masyarakat-masyarakat adat berkenaan dengan tanah leluhur dan hak-
hak komunal mereka, sehingga ada kebutuhan untuk mengklarifikasi karakteristik-karakteristik 
yang akan digunakan untuk mengidentifikasi Penduduk Asli/Masyarakat Adat. Selain itu,  perlu 
juga perlu dilakukan identifikasi pemicu-pemicu kebijakan tersebut sebagai dampak pada 
martabat, hak-hak kemanusiaan, sistem penghidupan, kebudayaan,  tanah leluhur, aset-aset  
komunal, dan sumber-sumber daya alam, budaya dan territorial Penduduk Asli/Masyarakat 
Adat. 
 
32. Meningkatkan Konsultasi  dan Partisipasi. Konsultasi dan partisipasi sangat penting 
dalam pencapaian tujuan-tujuan kebijakan upaya perlindungan. Kebijakan-kebijakan ADB yang 
ada saat ini tentang upaya perlindungan mempunyai persyaratan-persyaratan konsultasi yang 
beragam. Semuanya secara tidak langsung menyatakan perlunya perundingan awal dan 
konsultasi yang didasarkan pada pemberian informasi sebelumnya dengan orang-orang yang 
terkena dampak serta masyarakat dalam konteks perencanaan upaya perlindungan dan 
konsultasi berkelanutan selama pelaksanaan proyek untuk mengidentfikasikan dan membantu 
menangani isu-isu upaya perlindungan yang mungkin timbul. ADB perlu secara jelas 
menyatakan bahwa mereka mensyaratkan para peminjam/klien untuk melakukan konsultasi 
yang bermakna dengan oang-orang dan masyarakat yang terkena dampak dalam pelaksanaan 
ketiga kebijakan upaya perlindungan tersebut. Selain itu, ADB perlu untuk memperjelas apa 
yang dimaksud dengan “konsultasi yang bermakna”. Untuk penerapan kebijakan, konsultasi 
bermakna akan mengacu pada satu proses yang (i) dimulai pada tahap dini persiapan proyek 
dan dilakukan secara berkelanjutan dalam seluruh siklus proyek; (ii) memberikan 
pengungkapan informasi yang relevan dan memadai serta tepat pada waktunya yang bisa 
dipahami dan langsung bisa dijangkau oleh penduduk yang terkena dampak; (iii) dilakukan 
dalam suasana yang bebas dari intimidasi atau pemaksaan; (iv) inklusif dan peka gender dan 
diselaraskan dengan kebutuhan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dan rentan; dan 
(v) memungkinkan dimasukkannya pandangan-pandangan yang relevan dari para penduduk 
yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lain dalam pengambilan keputusan, 
seperti perancangan proyek, langkah-langkah mitigasi, pembagian manfaat dan peluang 
pembangunan, dan isu-isu pelaksanaan. 
 
33. Pada September 2007, Sidang Umum PBB yang ke 61  mengadopsi Deklarasi PBB 
tentang Hak-Hak Penduduk Asli/Masyarakat Adat (United Nations Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples/UNDRIP), yang mensyaratkan “diperolehnya izin bebas, berbasis informasi 
dan terlebih dulu dari Penduduk Asli/Masyarakat Adat untuk memberikan persetujuan mengenai 
proyek apapun yang berdampak kepada mereka”. Deklarasi yang tidak mengikat ini didukung 
oleh banyak negara di Asia dan Pasifik. Untuk mengakui hak-hak Penduduk Asli/Masyarakat 
Adat terhadap arah langsung bagi pembangunan mereka sendiri, dan dengan 
mempertimbangkan diskusi oleh Dewan ADB, kebijakan ADB tentang perlindungan harus 
mencakup hal-hal berikut: mendapatkan ijin masyarakat Penduduk Asli/Adat menyusul 
dilaksanakannya aktivitas-aktivitas proyek dimana Masyarakat Adat/Penduduk Asli dianggap 
rentan: (i) pengembangan sumber daya-sumber daya dan pengetahuan Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat secara komersial; (ii) relokasi fisik Penduduk Asli/Masyarakat Adat dari 
lahan tradisional atau adat mereka; dan (iii) pengembangan sumber daya alam di dalam lahan 
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adat untuk penggunaan secara komersial yang akan memberi dampak pada penghidupan dan 
atau pemanfaatan lahan secara budaya, seremonial atau spiritual yang memberikan identitas 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat. Untuk maksud penerapan kebijakan, diusulkan bahwa ijin dari 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat mengacu pada satu pengungkapan kolektif oleh para 
komunitas Penduduk Asli/Masyarakat Adat, melalui perorangan dan/atau perwakilan mereka 
yang diakui, tentang dukungan masyarakat secara luas terhadap aktivitas-aktivitas proyek. 
Dukungan masyarakat seperti itu bisa muncul bahkan jika ada perorangan atau kelompok yang 
keberatan terhadap aktivitas-aktivitas proyek.  
 
 
B. Penerapan Kebijakan dan Masalah Pelaksanaan 

34.  Menyeimbangkan Persyaratan Prosedural Muatan Awal dengan Pelaksanaan. 
Kebijakan-kebijakan upaya perlindungan yang ada saat ini memberi penekanan yang besar 
pada pemenuhan persyaratan prosedural dan kejadian-kejadian yang penting selama proses 
pelaksanaan proyek. Kebijakan-kebijakan tersebut menaruh lebih sedikit perhatian pada 
pengawasan dan pencapaian hasil selama pelaksanaan proyek. Pemilihan waktu dan 
pengurutan pada persyaratan prosedural awal tidak selalu berjalan optimal dan pencapaian 
persyaratan-persyaratan itu sendiri tidak menjamin hasil-hasil perlindungan yang memuaskan. 
Sebagai contoh, selama proses pelaksanaan proyek dan sebelum penilaian proyek, dilakukan 
upaya penting untuk menyiapkan draf rencana pemukiman kembali dengan didasarkan pada 
laporan-laporan kelaikan proyek, namun aktivitas-aktivitas perencanaan dan pelaksanaan 
pemukiman kembali yang paling penting perlu dilakukan sebagai bagian dari aktivitas-aktivitas 
rancangan terinci yang bisa dilakukan belakangan dalam pelaksanaan proyek. Demikian pula, 
masukan-masukan penting dari staf dicurahkan untuk menyiapkan konsep ringkasan laporan 
pengkajian dampak lingkungan (EMP) untuk memastikan dilaksanakannya prosedur 
pengungkapan dalam proyek-proyek yang peka terhadap lingkungan. Akan tetapi, penyelesaian 
dan pelaksanaan EMP yang mantap, yang merupakan dasar untuk pelaksanaan proyek,  
mendapat perhatian yang jauh lebih kecil. Pengalaman ADB dengan pelaksanaan upaya 
perlindungan dan studi-studi SES dari OED  baru-baru ini telah melihat bahwa perlu diberikan 
perhatian yang lebih besar  pada upaya perlindungan selama pelaksanaan proyek. Persyaratan 
kebijakan harus mencakup ketentuan-ketenuan tentang peningkatan pengawasan oleh para 
spesialis perlindungan, pembentuan mekanisme penanganan keluhan di tingkat lokal, 
penggunaan tenaga ahli eksternal untuk memverifikasi laporan-laporan pemantauan dan 
penggunaan panel-panel penasehat independent. 
 
35. Penguatan Kerangka Kerja Upaya Perlindungan. Kerangka kerja-kerangka kerja 
perlindungan yang saat ini diterapkan pada pinjaman sektor dan fasilitas  Fasilitas Pembiayaan 
Multi Tahap (MFF) (yaitu pengkajian lingkungan dan kerangka kerja tinjauan, kerangka kerja 
pemukiman kembali dan kerangka kerja perencanaan Penduduk Asli/Masyarakat Adat) 
memberikan panduan pada penyaringan upaya perlindungan, pengkajian, pengaturan 
kelembagaan, dan proses-proses yang harus diikuti oleh sub proyek atau tingkat proyek 
berikutnya yang disiapkan setelah adanya persetujuan Dewan. Kerangka kerja perlindungan 
juga menetapkan kriteria untuk kelayakan yang menjamin bahwa subproyek-subproyek yang 
berkualitas teridentifikasi dan terlaksana. Namun demikian Kebijakan Pemukiman kembali tidak 
secara sukarela  dan Kebijakan tentang Penduduk Asli/Masyarakat Adat juga tidak mempunyai 
ketentuan yang eksplisit tentang penggunaan kerangka kerja-kerangka kerja sementara tidak 
ada satupun kebijakan perlindungan yang menangani perssyaratan MFF. Selain itu, tidak ada 
ketentuan formal tentang penggunaan kerangka kerja untuk komponen-komponen yang tidak 
peka dalam proyek, dimana rancangan yang terinci dilakukan setelah persetujuan Dewan. 
Kesenjangan-kesenjangan kebijakan ini telah dijawab dalam pemuthakiran kebijakan. Selain itu, 
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satu isu kunci yang berkaitan dengan pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa para 
peminjam/klien akan menerapkan kerangka kerja perlindungan dengan semestinya ketika 
menyusun dan melaksankaan rencana-rencana perlindungan pada subproyek setelah 
persetujuan Dewan. Untuk memastikan bahwa kerangka kerja-kerangka kerja perlindungan 
tersebut dilaksanakan dengan efektif, perlu adanya perhatian yang lebih besar pada pengkajian 
tentang kapasitas kelembagaan peminjam/klien dan mekanisme serta langkah-langkah 
pengembangan kapasitas harus dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam rancangan proyek. 
Lebih jauh lagi, lebih banyak perhatian harus diberikan untuk memantau dan mengawasi 
subproyek-subproyek untuk menghindari risiko ketidakpatuhan pada kebijakan perlindungan. 
 
36. Mengelola Risiko-Risiko Lingkungan dan Sosial dalam Intermediasi Keuangan. 
ADB mempunyai portfolio proyek-proyek yang semakin berkembang dengan para perantara 
keuangan, terutama dalam konteks operasi sektor swastanya. Proyek-proyek intermediasi 
keuangan memberi tantangan-tantangan khusus dari satu perspektif perlindungan: ADB tidak 
mempunyai pengawasan langsung atau pengaruh yang kuat terkait dengan subproyek-
subproyek karena subproyek-subproyek seringkali tidak diketahui ketika sebuah perantara 
keuangan (financial intermediary/FI) dinilai dan dananya tersebar luas ke banyak subproyek 
dan pendanaan perantara keuangan dapat mengakibatkan banyaknya lapisan intermediasi 
yang memperumit pengelolaan risiko sosial dan lingkungan. Meskipun Kebijakan Lingkungan 
yang ada saat ini memang memiliki ketentuan-ketentuan tentang intermediasi keuangan, 
Kebijakan Pemukiman Kembali dan Kebijakan Penduduk Asli/Masyarakat Adat tidak. Ada 
kebutuhan untuk menangani kesenjangan-kesenjangan kebijakan ini. Selain itu juga ada 
kebutuhan untuk mengklarifikasi dan menjelaskan (i) persyaratan di tingkat FI dan subproyek, 
dan (ii) peran dan tanggung jawab ADB dan klien FI. Akan lebih baik jika persyaratan-
persyaratan untuk intermediasi keuangan disesuaikan dengan potensi dampak dan/atau risiko 
sosial dan lingkungan.  Ini akan memerlukan perbaikan uji tuntas dan tinjauan ADB tentang 
aktivitas usaha para perantara keuangan dan kapasitas mereka dalam pengelolaan sosial dan 
lingkungan. Selain itu, para perantara keuangan bisa mempertimbangkan satu sistem 
pengelolaan lingkungan dan sosial (environmental and social management system /ESMS) 
terpadu agar lebih berguna daripada tiga sistem yang terpisah. Akhirnya, meskipun ADB saat 
ini tidak memerlukan satu daftar investasi terlarang, akan lebih berguna jika persyaratan seperti 
itu diperkenalkan. 
 
C. Merespons pada Persyaratan Klien yang Berubah dan Keberlanjutan Jangka 

Panjang Sistem Upaya Perlindungan  
 
37. Penguatan dan Penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara. Konsultasi-
konsultasi yang dilakukan dalam konteks upaya-upaya ADB untuk meningkatkan dukungannya 
pada para peminjam OCR telah memperlihatkan bahwa banyak peminjam/klien yakin bahwa 
biaya-biaya transaksi yang timbul  dalam upaya mematuhi kebijakan upaya perlindungan ADB 
itu  terlalu berlebihan, dan para wakil negara-negara berpenghasilan menengah yakin bahwa 
prinsip-prinsip bersama tentang upaya perlindungan dapat lebih ditegakkan melalui sistem 
negara masing-masing daripada melalui prosedur ADB. Mereka percaya bahwa prosedur dan 
pendekatan ADB dapat diperbaiki agar dapat lebih merefleksikan kebutuhan–kebutuhan 
berbagai klien yang berbeda dan  kapasitas-kapasitas negara-negara berkembang anggota 
ADB (DMC) yang sangat beragam dalam melaksanakan upaya perlindungan. ADB telah 
mengakui bahwa para DMC memiliki sistem mereka masing-masing dalam melakukan upaya 
perlindungan dan bahwa mendukung terhadap  upaya-upaya negara-negara tersebut untuk 
memperkuat dan memakai sistem mereka sendiri akan meningkatkan rasa memiliki masing-
masing negara tersebut, memperluas dampak pembanunan dan mengurangi biaya transaksi. 
memperluas dampak-dampak pembangunan, dan mengurangi biaya-biaya transaksi. Hal ini 
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juga sejalan dengan meningktnya kecenderungan terhadap kepemilikan negara dan 
penyelarasan yang lebih besar di bawah Deklarasi Paris untuk Efektivitas Bantuan dan Agenda 
Aksi Accra. ADB perlu mengembangkan pendekatannya guna memperkuat sistem perlindungan 
di tingkat negara (country safeguard system/CSS) dan menggunakannya dalam proyek-proyek 
ADB, dengan mempertimbangkan pengalaman Bank Dunia yang telah merintis penggunaan 
sistem tersebut. Ada kebutuhan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip perlindungan ADB 
tidak diabaikan dan bahwa rsk-rsk yang terkait dengan CSS dikelola. Oleh karena itu, 
pendekatan tersebut akan bertahap dan mencakup atribut-atribut berikut ini: (i) syarat-syarat 
untuk penerapan CSS,  (ii) metodologi pengkajian CSS, (iii) proses konsultasi dan validasri, (iv) 
peran dan tanggung jawab ADB dan peminjam, (v) prosedur dan persyaratan terkait lainnya  
seperti pengisian kesenjangan, dan (vi) implikasi sumber daya .  
 
38. Menyelaraskan dengan Kebijakan-kebijakan Upaya Perlindungan MFI Lainnya. 
Selama sekitar lima tahun belakangan ini, sejumlah MFI telah memperbaharui atau sedang 
dalam proses memperbaharuai kebijakan-kebijakan upaya perlindungan mereka. Kemajuan-
kemajuan yang telah dicapai dalam kebijakan dan praktik-praktik unggulan yang diadopsi oleh 
lembaga-lembaga tersebut memiliki relevansi dengan operasi ADB. Menyelaraskan prinsip-
prinsip  dan persyaratan kebijakan  upaya perlindungan  ADB dengan MFI-MFI lainnya tersebut 
juga dibutuhkan untuk meningkatkan dampak-dampak pembangunan, mengurangi biaya 
transaksi, dan mendorong  perilaku untuk bekerja sama . MFI-MFI telah membuat beberapa 
kemajuan dalam menetapkan satu kerangka kerja bersama yang berisi prinsip-prinsip 
pengkajian lingkung25 dan penyelarasan praktik-praktik perlindungan secara berkesinambungan 
diantara para MFI juga diperlukan. Melalui SPU, ADB berusaha memastikan bahwa tujuan, 
prinsip, dan persyaratan upaya perlindungannya mempunyai hubungan yang erat dengan 
tujuan prinsip dan persyaratan perlindungan dari MFI lainnya. ADB yakin bahwa mereka harus 
menyelaraskan kebijakan-kebijakan perlindungan mereka dengan para MFI lainnya, khususnya 
yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kebijakan utama, dimana prosedur di seluruh MFI perlu 
mengakomodasi keberagaman klien dan situasi. Oleh karena itu, SPU telah memastikan bahwa 
prinsip-prinsip kebijakan dan persyaratan tentang lingkungan, pemukiman kembali tidak secara 
sukarela dan Penduduk Asli/Masyarakat Adat diartikulasikan secara konsisten dengan 
kebijakan-kebijakan MFI-MFI lainnya, khususnya Bank Dunia, IFC dan EBRD.  
 
39. Bekerja dengan Klien-Klien dari Sektor Swasta. Program investasi sektor swasta 
ADB telah berkembang  dengan cepat selama 5 tahun terakhir ini. Para klien sektor swasta 
merupakan satu kelompok yang beragam dengan kesadaran dan kemampuan lingkungan dan 
sosial yang berbeda-beda, dan proyek-proyek yang mereka danai dapat mempunyai ukuran 
dan sifat yang sangat berbeda pula, contohnya dari usaha-usaha efisiensi energi skala kecil 
dan sedang atau usaha energi yang dapat diperbarukan hingga perusahaan-perusahaan besar 
dalam industri ekstraktif, energi dan infrastruktur. Siklus operasinya biasanya lebih singkat 
dibandingkan dengan proyek-proyek sektor publik, dan uji tuntas upaya perlindungan biasanya 
perlu dijalankan dalam kurun waktu yang ketat. Struktur pembiayaan yang kompleks, misalnya 
kendaraan fungsi khusus untuk pengamanan atau intermediasi keuangan yang berjenjang, 
telah memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit tentang bagaimana upaya perlindungan 
ADB seharusnya diterapkan. Meskipun prosedur-prosedur upaya perlindungan yang ada tetap 
relevan untuk keuangan prasarana tradisional, lingkungan  usaha yang selalu berubah, produk-
produk keuangan yang beragam, dan meningkatnya kompleksitas intervensi ADB di sektor 
keuangan dan pasar modal mungkin membutuhkan pendekatan-pendekatan yang berbeda. 
Prinsip-prinsip kebijakan upaya perlindungan harus bisa diterapkan secara setara pada proyek-

                                                 
25  Multilateral Financial Institutions Working Group on Environment. 2005. A Common Framework for Environmental   

Assessment: A Good Practice Note. 
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proyek sektor public dan swasta sembari mengakui bahwa prosedur-prosedur pemrosesan 
proyek bisa berbeda-beda. 
 
40. Mengembangkan Kapasitas ADB dan Mengoptimalkan Alokasi Sumber Daya. 
Peningkatan efektifitas upaya perlindungan akan memerlukan penguatan kapasitas ADB, 
khususnya dalam melakukan upaya yang lebih besar untuk pelaksanaan proyek, pengkajian 
CSS, dan pembangunan kapasitas di negara-negara berkembang anggota ADB. Ini akan 
membutuhkan pembinaan kapasitas ADB untuk bisa lebih baik memahami kerangka kerja 
upaya perlindungan di masing-masing negara tersebut, mamantau pelaksanaan upaya 
perlindungan, dan terlibat dengan peminjam/klien dalam menangani realitas  pelaksanaan 
upaya perlindungan. Khususnya, tim-tim proyek harus mempunyai pemahaman yang kokoh 
tentang tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip kebijakan upaya perlindungan karena mereka berada 
di garis depan dalam memastikan penerapan kebijakan–kebijakan tersebut. Selama beberapa 
tahun belakangan ini, ADB telah menyediakan program pelatihan staf mengenai ketiga 
kebijakan upaya perlindungan dan pelatihan-pelatihan yang demikian perlu dilanjutkan baik di 
kantor pusat maupun di kantor-kantor misi tetap. Pada waktu yang bersamaan, sumber daya-
sumber daya staf untuk pelaksanaan upaya perlindungan di departemen-departemen 
operasional serta di departemen kawasan dan pembangunan berkelanjutan (Regional dan 
Sustainable Develoment Department) perlu dioptimalkan untuk memastikan bahwa perhatian 
yang memadai diberikan kepada pelaksanaan dan supervisi proyek sembari juga memenuhi 
kebutuhan  pemrosesan proyek dan persyaratan uji tuntas. Ada satu kebutuhan yang sangat 
penting untuk memastikan agar kantor-kantor  misi tetap (resident missions) dilengkapi dengan 
semestinya dengan keahlian yang relevan dengan upaya perlindungan, terutama  di negara-
negara berkembang anggota ADB yang mempunyai portofolio proyek-proyek rumit dan peka 
yang luas. Jelas bahwa alokasi sumber daya yang optimal untuk pelaksanaan dan pemantauan 
kebijakan akan tetap merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan upaya perlindungan 
yang lebih baik.   
 
41. Mengurangi Biaya Transaksi. Meskipun keefektifan proyek-proyek yang didanai ADB 
telah sangat meningkat sebagai hasil dari perhatian pada kebijakan-kebijakan perlindungan, 
sejumlah peminjam/klien telah mempertanyakan apakah biaya transaksi untuk memenuhi 
kebijakan upaya perlindungan ADB telah menjadi terlalu tinggi atau biaya-baiya yang tidak perlu 
telah diperkenalkan karena persyaratan paralel antara ADB dan negara-negara tempatan. 
Kajian-kaijan yang dilakukan untuk menelaah biaya dan manfaat dalam penerapan kebijakan-
kebijakan perlindungan telah menyimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut merupakan 
instrumen-instrumen yang membangun untuk menjamin keberlanjutan proyek.26 Pelaksanaan 
kebijakan-kebijakan perlindungan yang tidak efektif dan menimbulkan biaya-biaya yang tidak 
perlu utamanya disebabkan oleh (i) persyaratan yang diperkenalkan melampaui kapasitas 
peminjam untuk memenuhinya, (ii) ambiguitas persyaratan kebijakan kunci, (iii) keragu-raguan 
dan penundaaan dalam menyetujui rencana-rencana perlindungan, (iv) kekakuan penerapan 
(penafsiran kebijakan secara “legal” daripada penilaian secara professional), dan (v) 
berkurangnya kapasitas (karena pendekatan yang terfokus untuk hanya sekedar memberi 
pembatasan-pembatasan “ring-fenced”). Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan telah 
memusatkan pada satu pendekatan yang lebih strategis untuk meningkatkan dampak 
pembangunan kebijakan-kebijakan tersebut dan untuk mengurangi biaya dengan (i) 
mengklarifikasikan tanggung jawab antara MFI dan peminjam, dengan perhatian khusus pada 
operasi berisiko tinggi, (ii) menangani ambiguitas dalam kebijakan, (iii) menyelaraskan 
kebijakan-kebijakan dengan MFI-MFI lainnya untuk mengurangi kebingungan, (iv) memastikan 
sumber daya yang memadai untuk peningkatkan ketrampilan internal dan pengawasan proyek 
yang lebih luas, (v) memberikan insentif untuk membuat analisis upaya perlindungan yang 
                                                 
26 World Bank. 2001. Cost of Doing Business. Washington, DC. 
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kearah hulu; dan (v) membangun kapasitas peminjam dan menggunakan sistem masing-
masing negara. Temuan-temuan dan rekomendasi serupa diberikan dalam stusi-studi evaluasi 
khusus OED tentang kebijakan-kebijakan ADB tentang upaya perlindungan. Pertimbangan-
pertimbangan tersebut telah dimasukkan ke dalam SPU dan telah dijawab melalui lima unsur 
dalam SPU (paragraf 2). 
 

 

V.  PERNYATAAN KEBIJAKAN UPAYA PERLINDUNGAN  

A. Pernyataan Utama tentang Komitmen dan Prinsip-Prinsip Kebijakan ADB  

42. ADB menegaskan bahwa keberlanjutan sosial dan lingkungan adalah landasan bagi 
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Asia dan Pasifik. Oleh karena itu 
Strategi ADB 2020 menekankan untuk membantu negara-negara berkembang anggota ADB 
untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang keberlanjutan secara lingkungan dan inklusif. 
Selain itu, ADB juga berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan sosial dan lingkungan 
proyek-proyek yang didukungnya. Dalam konteks ini, tujuan SPS adalah untuk mendorong 
keberlanjutan hasil-hasil proyek dengan melindungi lingkungan dan masyarakat dari potensi 
dampak-dampak proyek yang merugikan. 
 
43. Tujuan upaya perlindungan ADB adalah untuk:  
 

(i) menghindari dampak merugikan yang diakibatkan proyek pada lingkungan dan 
penduduk yang terkena dampak, apabila memungkinkan;  
(ii) meminimalkan, meredam dan/atau memberi kompensasi atas dampak-dampak 
proyek  yang merugikan pada lingkungan dan penduduk yang terkena dampak apabila 
upaya menghindari dampak merugikan tersebut tidak memungkinkan; serta 
(iii) membantu peminjam/klien untuk memperkuat sistem upaya  perlindungan mereka 
dan membangun kapasitas mereka untuk mengelola risiko-risiko sosial dan lingkungan.  

 
44. ADB  mematuhi tujuan-tujuan upaya perlindungan dan pelaksanaannya. ADB memikul 
tanggung jawab untuk melakukan uji tuntas dan untuk meninjau, memantau dan mengawasi 
proyek-proyek di seluruh siklus proyek ADB agar sesuai dengan prinsip-prinsip dan persyaratan 
yang termuat dalam pernyataan kebijakan upaya perlindungan. Dengan mentaati upaya 
perlindungan lingkungan dan sosialnya, ADB meningkatkan kepastian, transparansi dan 
akuntabilitas tindakan-tindakan dan pengambilan keputusannya; membantu peminjam/klien 
untuk mengelola dampak-dampak dan risiko sosial dan lingkungan; serta mendorong 
keberlanjutan investasi dalam jangka panjang.  Perubahan komitmen ini menjadi hasil 
pencapaian di lapangan, yang tergantung pada upaya-upaya  yang dilakukan bersama namun 
berbeda oleh  ADB dan para peminjam/kliennya.  
 
45. Pernyataan Kebijakan Perlindungan (SPS) ADB menetapkan tujuan, cakupan dan 
pemicu kebijakan serta prinsip-prinsip tiga wilayah kebijakan kunci:  

(i) upaya perlindungan lingkungan;  
(ii) upaya perlindungan pemukiman kembali tidak secra sukarela, dan  
(iii) upaya perlindungan Penduduk Asli/Masyarakat Adat  

 
46. Untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan dan melaksanakan prinsip-prinsip kebijakan, 
ADB melakukan tindakan-tindakan yang dijelaskan dalam subbagian berikut (“B. Proses 
Pelaksanaan Kebijakan”). Untuk membantu para peminjam/klien dan proyek-proyek untuk 
mencapai hasil-hasil yang diharapkan, ADB mengadopsi serangkaian persyaratan perlindungan 
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khusus yang harus dipenuhi para peminjam/klien untuk menangani dampak-dampak dan risiko-
risiko lingkungan dan sosial. Staf ADB, melalui uji tuntas mereka, tinjauan dan pengawasan, 
akan memastikan bahwa para peminjam/klien mentaati persyaratan-persyaratan tersebut 
selama persiapan dan pelaksanaan proyek. Persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebagai 
berikut: 
 

(i) Persyaratan Upaya Perlindungan 1: Lingkungan (Apendiks 1), 
(ii) Persyaratan Upaya Perlindungan 2: Pemukiman kembali tidak secara sukarela  

(Apendiks 2), 
(iii) Persyaratan Upaya Perlindungan 3: Penduduk Asli/Masyarakat Adat (Apendiks 

3), dan 
(iv) Persyaratan Upaya Perlindungan 4: Persayaratan Khusus untuk Modalitas 

Keuangan yang Berbeda (Apendiks 4). 
 
47. ADB tidak akan mendanai proyek-proyek yang tidak memenuhi pernyataan 
kebijakannya tentang upaya perlindungan dan tidak akan mendanai proyek-proyek yang tidak 
mematuhi hukum dan peraturan sosial dan lingkungan negara tempatan, termasuk hukum yang 
merupakan penerapan kewajiban negara tempatan atas hukum internasional. Selain itu, ADB 
tidak akan mendanai aktivitas-aktivitas yang ada dalam daftar investasi terlarang (Apendiks 5). 
  
48. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk semua proyek-proyek pemerintah dan 
nonpemerintah yang didanai dan atau dilakukan oleh ADB dan komponen-komponennya tanpa 
memperhatikan sumber pendaaan, termasuk proyek-proyek investasi yang didanai oleh 
pinjaman, dan/atau hibah, dan cara lain, seperti misalnya penyertaan modal dan atau jaminan 
(selanjutnya secara luas disini disebut proyek)  
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1. Upaya-Upaya Perlindungan Lingkungan  
Tujuan: Untuk memastikan proyek-proyek ramah lingkungan dan berkelanjutan dan untuk mendukung integrasi 
pertimbangan-pertibangan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan.  
Cakupan dan Pemicu: Perlindungan-perlindungan lingkungan dipicu apabila sebuah proyek mempunyai kemungkinan 
untuk menimbulkan risiko dan dampak lingkungan 
Prinsip-Prinsip Kebijakan: 
1. Menggunakan satu proses penyaringan untuk masing-masing usulan proyek sedini mungkin, untuk menentukan 

cakupan dan jenis pengkajian lingkungan sehingga kajian-kaijan yang tepat bisa dilakukan sesuai dengan nilai 
penting potensi dampak dan risiko. 

2. Melakukan satu pengkajian lingkungan untuk setiap usulan proyek untuk mengidentifikasi potensi dampak dan risiko  
langsung, tidak langsung, kumulatif dan  yang didorong oleh aktivitas proyek terhadap sumber daya fisik, biologi, 
sosial ekonomi (termasuk dampak pada penghidupan melalui media lingkungan, kesehatan dan keselamatan, 
kelompok-kelompok rentan, dan isu-isu gender) dan sumber daya budaya fisik dalam konteks pengaruh wilayah 
proyek. Mengkaji potensi dampak lintas batas dan global, termasuk perubahan ikilim. Menggunakan pengkajia 
lingkungan strategis bila perlu. 

3. Menelaah alternatif-alternatif bagi lokasi, rancangan, teknologi dan komponen proyek dan potensi dampak lingkungan 
dan sosial yang diakibatkannya dan mendokumentasikan latar belakang pemikiran untuk memilih alternatif tertentu 
yang diusulkan. Juga mempertimbangkan untuk memilih alternatif tidak dilakukannya proyek.  

4. Menghindari, dan apabila menghindari tidak memungkinkan, meminimalkan, meredam, dan/atau menyeimbangkan 
dampak-dampak merugikan dan meningkatkan dampak positif melalui perencanaan dan pengelolaan lingkungan. 
Menyusun satu rencana pengelolaan lingkungan (environmental management plan/EMP) yang mencakup usulan-
usulan langkah-langkah mitigasi, pemantauan lingkungan dan persyaratan pelaporan, penyelenggaraan 
kelembagaan atau organisasional terkait, pengembangan kapasitas dan pelatihan, jadwal pelaksanaan, perkiraan 
biaya, dan indikator-indikator kinerja. Pertimbangan-pertimbangan kunci untuk menyusun EMP mencakup mitigasi 
potensi dampak-dampak yang merugikan hingga sampai pada tingkat dimana tidak ada dampak yang signifikan pada 
pihak ketiga dan diberlakukannya prinsip bahwa yang melakukan pencemaran harus bertanggung jawab (polluter 
pays principle). 

5. Melakukan konsultasi yang bermakna dengan penduduk yang terkena dampak dan memfasilitasi partisipasi yang 
didasarkan pada pemberian informasi sebelumnya. Memastikan partisipasi perempuan dalam konsultasi. Melibatkan 
para pemangku kepentingan, termasuk penduduk yang terkena dampak dan lembaga-lembaga nonpemerintah yang 
mempunyai kepedulian sedini mungkin dalam proses penyiapan proyek dan memastikan bahwa pandangan-
pandangan dan kepedulian mereka diberitahukan kepada dan dipahami oleh para pengambil keputusan dan 
dipertimbangkan. Melanjutkan konsultasi dengan para pemangku ekpentingan di  seluruh pelaksanaan proyek sesuai 
kebutuhan untuk menjawab isu-isu yang berkaitan dengan pengkajian lingkungan. Menyusun satu mekanisme 
penanganan keluhan untuk menerima dan memfasilitasi resolusi kekhawatiran dan keluhan penduduk yang terkena 
dampak berkenaan dengan kinerja lingkungan proyek.  

6. Menyampaikan satu konsep pengkajian lingkungan (termasuk EMP) secara tepat waktu sebelum penilaian proyek di 
tempat yang bisa dijangkau dan dalam bentuk dan bahasa(bahasa) yang dipahami oleh penduduk yang terkena 
dampak dan para pemangku kepentingan lainnya. Menyampaikan pengkajian lingkungan akhir dan 
pembaharuannya, jika ada, kepada para penduduk yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya. 

7. Melaksanakan EMP dan memantau keefektifannya. Mendokumentasikan hasil-hasil pemantauan, termasuk 
pengembangan dan pelaksanaan tindakan-tindakan perbaikan dan pengungkapan laporan-laporan pemantauan. 

8. Tidak melakukan aktivitas-aktivitas proyek di kawasan-kawasan dengan habitat kritis, kecuali (i) tidak ada dampak 
merugikan yang terukur terhadap habitat kritis yang dapat merusak kemampuan fungsinya, (ii) tidak ada pengurangan 
jumlah spesies yang terancam punah (endangered) atau sangat terancam punah, dan (iii) segala dampak yang lebih 
kecil diredam. Jika sebuah proyek terletak di dalam satu kawasan lindung, lakukan program-program tambahan untuk 
mendorong dan meningkatkan tujuan-tujuan pelestarian kawasan lindung tersebut. Di sebuah kawasan habitat alam, 
tidak boleh ada pengalihan fungsi yang berarti atau perusakan, kecuali (i) tidak ada alternatif lain, (ii) manfaat 
keseluruhan proyek jauh lebih besar dari biaya lingkungan, dan (iii) pengalihan atau kerusakan diredam dengan 
semestinya. Menggunakan satu pendekatan yang hati-hati dalam pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan 
sumber daya alam yang terbarukan.  

9. Menggunakan teknologi dan praktik-praltik pencegahan dan pengendalian polusi yang sejalan dengan praktik-praktik 
internasional dan unggulan seperti tercermin dalam standar-standar Panduan kelompok Bank Dunia tentang 
Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan (Environmental, Health and Safety Guidelines) yang diakui secara 
internasional. Menghindari polusi, atau jika tidak dimungkinkan, minimalkan atau kendalikan intensitas atau 
kandungan emisi pencemar atau limbah, termasuk emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung, 
penghasilan limbah, dan pelepasan bahan-bahan berbahaya dari produksi, transportasi, penanganan dan 
penyimpanannya. Menghindari penggunaan bahan-bahan berbahaya yang secara internasional dilarang untuk 
digunakan atau harus mulai dihentikan penggunaannya. Pembelian, penggunaan dan pengelolaan pestisida dengan 
menggunakan pendekatan pengelolaan hama terpadu dan kurangi ketergantungan pada pestisida kimiawi sintetis. 

10. Menetapkan kondisi-kondisi kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja dan cegah kecelakaan, cedera dan 
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penyakit. Membuat langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan dan respons keadaan darurat untuk 
menghindari, dan jika penghindaran tidak memungkinkan, untuk meminimalkan dampak-dampak dan risiko-risiko 
merugikan terhadap kesehatan dan keselamatan penduduk setempat. 

11. Melestarikan sumber daya budaya fisik dan hindari penghancuran atau perusakannya dengan menggunakan survei 
berbasis lapangan yang menggunakan tenaga ahli yang mempunyai kualifikasi dan pengalaman selama pengkajian 
lingkungan.  Mengembangkan prosedur “temuan kebetulan” yang mencakup satu pendekatan pengelolaan dan 
pelestarian yang disetujui sebelumnya untuk bahan-bahan yang mungkin ditemukan selama pelaksanaan proyek. 
 
2. Perlindungan Upaya Pemukiman kembali Tidak Secara Sukarela  

Tujuan: Untuk menghindari sedapat mungkin pemukiman kembali tidak dengan sukarela; untuk meminimalkan 
pemukiman kembali tidak dengan sukarela  dengan mencari alternatif-alternatif proyek dan rancangan; untuk 
meningkatkan, atau paling tidak memulihkan mata pencaharian semua penduduk yang dipindahkan dalam arti 
sebenarnya dibandingkan dengan tingkat penghidupan sebelum adanya proyek; dan untuk meningkatkan standar 
kehidupan penduduk miskin yang dipindahkan dan kelompok-kelompok rentan lainnya. 
Cakupan dan Pemicu: Upaya perlindungan pemukiman kembali tidak dengan sukarela  mencakup pemindahan 
secara fisik (relokasi, hilangnya tanah lahan tempat tinggal atau hilangnya hunian) dan pemindahan yang bersifat 
ekonomi (hilangnya lahan, aset, akses atas aset, sumber penghasilan atau mata pencaharian) karena (i) 
pembebasan lahan tidak dengan sukarela, atau (ii) pembatasan tidak dengan sukarela terhadap penggunaan 
lahan atau akses ke taman-taman dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum. Upaya ini mencakup 
semua pemindahan tersebut, tanpa membedakan apakah kehilangan dan pembatasan tidak dengan sukarela 
tersebut bersifat parsial, permanen atau sementara  
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Prinsip-Prinsip Kebijakan: 
1. Menyaring proyek sejak awal untuk mengidentifikasi dampak dan risiko terjadinya pemukiman kembali tidak 

dengan sukarela  di masa lalu, saat ini dan di masa mendatang. Menentukan cakupan perencanaan 
pemukiman kembali melalui satu survei dan/atau sensus tentang orang-orang yang tergusur, termasuk analisis 
gender, terutama yang berkaitan dengan dampak dan risiko pemukiman kembali. 

2. Melakukan konsultasi yang bermakna dengan penduduk yang terkena dampak, masyarakat tempatan, dan 
lembaga-lembaga nonpemerintah yang mempunyai kepedulian. Memberitahukan kepada orang-orang yang 
harus dipindahkan akan hak-hak mereka serta pilihan-pilihan untuk pemukiman kembali. Memastikan agar 
mereka berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi program-program 
pemukiman kembali. Memberi perhatian khusus pada kebutuhan kelompok-kelompok rentan, khususnya 
mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, penduduk yang tidak memiliki lahan, kaum lanjut usia, 
perempuan dan anak-anak, dan masyarakat adat, dan mereka yang tidak punya kepemilikan sah terhadap 
lahan, dan memastikan peran serta mereka dalam konsultasi. Membuat satu mekanisme penanganan keluhan 
untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian terhadap kekhawatiran penduduk yang terkena dampak. 
Membantu lembaga-lembaga sosial dan budaya dari orang-orang yang dipindahkan dan masyarakat tempatan 
mereka. Apabila muncul dampak yang sangat kompleks dan peka akibat pemukiman kembali tidak dengan 
sukarela, keputusan-keputusan dalam pemberian ganti rugi dan pemukiman kembali harus didahului oleh satu 
tahap persiapan sosial. 

3. Meningkatkan, atau paling tidak memulihkan, penghidupan orang-orang yang dipindahkan melalui (i) strategi 
pemukiman kembali sedapat mungkin berbasis lahan jika mata pencaharian orang-orang yang terkena 
dampak berbasis lahan atau memberikan ganti rugi uang tunai sesuai dengan nilai penggantian jika 
kehilangan lahan tidak mengurangi penghidupan mereka, (ii) segera memberikan ganti rugi atas aset dengan 
akses atas aset yang bernilai setara atau lebih tinggi, (iii) segera memberikan penggantian secara penuh untuk 
aset-aset yang tidak bisa dipulihkan, dan (iv) tambahan penghasilan dan layanan melalui skema pembagian 
manfaat jika memungkinkan 

4. Memberikan bantuan yang diperlukan kepada penduduk yang dipindahkan secara fisik dan ekonomi, termasuk 
berikut ini: (i) jika ada relokasi, menyediakan lahan relokasi, perumahan yang lebih baik di lokasi pemukiman 
kembali dengan akses terhadap pekerjaan dan peluang produksi yang sebanding, integrasi penduduk yang 
dimukimkan kembali secara ekonomi dan sosial ke dalam masyarakat tempatan, (ii) bantuan transisional dan 
bantuan pembangunan, seperti misalnya pengembangan lahan, fasilitas kredit, pelatihan, atau peluang 
pekerjaan; dan (iii) prasarana untuk warga dan layanan masyarakat, sesuai kebutuhan.  

5. Meningkatkan standar-standar hidup penduduk miskin yang dipindahkan dan kelompok-kelompok rentan 
lainnya, termasuk perempuan, paling tidak hingga memenuhi standar-standar minimum di tingkat nasional.  Di 
kawasan pedesaan, menyediakan akses yang sah dan terjangkau terhadap lahan dan sumber daya, dan di 
kawasan perkotaan memberikan sumber-sumber penghasilan dan akses yang sah dan terjangkau terhadap 
perumahan yang memadai.  

6. Menyusun prosedur-prosedur secara transparan, konsisten dan setara jika penyelesaian dalam pembebasan 
lahan dilakukan melalui perundingan untuk memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam upaya mencapai 
penyelesaian lewat perundingan akan tetap mempunyai penghasilan dan status penghidupan yang sama atau 
lebih baik. 

7. Memastikan bahwa penduduk yang dipindahkan yang tidak punya sertifikat hak milik atas lahan atau hak-hak 
atas lahan yang diakui secara hukum mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan pemukiman kembali dan 
ganti rugi atas hilangnya aset non-lahan. 

8. Menyusun satu rencana pemukiman kembali yang merinci hak penduduk yang dipindahkan, strategi untuk 
memulihkan penghasilan dan penghidupan, pengaturan kelembagaan, kerangka kerja pemantauan dan 
pelaporan, anggaran dan jadwal pelaksanaan yang terikat waktu.  

9. Mengungkapkan satu draft rencana pemukiman kembali, termasuk dokumentasi proses konsultasi secara tepat 
waktu, sebelum dilakukan penilaian proyek, di tempat yang dapat dijangkau dan dalam bentuk dan bahasa 
(bahasa-bahasa) yang bisa dipahami penduduk yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya. 
Mengungkapkan rencana akhir pemukiman kembali dan pembaharuannya kepada penduduk yang terkena 
dampak dan para pemangku kepentingan lainnya. 

10. Menyusun  dan melakukan pemukiman kembali tidak secara sukarela  sebagai bagian dari satu proyek atau 
program pembangunan. Memasukkan seluruh biaya pemukiman kembali dalam presentasi tentang biaya dan 
manfaat proyek. Untuk sebuah proyek yang memiliki dampak besar dalam pemukiman kembali tidak dengan 
sukarela, mempertimbangkan agar komponen pemukiman kembali tidak secara sukarela dilaksanakan sebagai 
satu operasi yang terpisah.   

11. Membayar ganti rugi dan menyediakan hal-hal lain yang menjadi hak penduduk dalam pemukiman kembali 
sebelum dilakukan pemindahan secara fisik dan ekonomi. Melaksanakan rencana pemukiman kembali dengan 
pengawasan yang ketat di seluruh pelaksanaan proyek. 

12. Memantau dan menilai hasil-hasil dari pemukiman kembali, dampaknya terhadap standar-standar hidup penduduk 
yang dipindahkan, dan apakah tujuan-tujuan rencana pemukiman kembali telah tercapai dengan 
mempertimbangkan kondisi awal (baseline) dan hasil dari pemantauan terhadap pemukiman kembali. 
Mengungkapkan hasil pemantauan. 
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3. Perlindungan Terhadap Penduduk Asli/Masyarakat Adat  
Tujuan: Untuk merancang dan melaksanakan proyek-proyek dengan cara sedemikian rupa yang mendorong penghargaan 
secara penuh terhadap identitas, martabat, hak-hak asasi manusia, sistem penghidupan dan keunikan budaya Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat yang ditetapkan oleh Penduduk Asli/Masyarakat Adat itu sendiri sehingga mereka (i) mendapatkan 
manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai  secara budaya, (ii) tidak menanggung dampak merugikan yang diakibatkan 
proyek, dan (iii) dapat berperan serta secara aktif dalam proyek-proyek yang berdampak pada mereka. 
Cakupan dan Pemicu: Upaya perlindungan bagi Penduduk Asli/Masyarakat Adat dipicu jika proyek secara langsung atau 
tidak langsung berdampak pada martabat, hak-hak asasi manusia, sistem penghidupan atau budaya Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat atau berdampak pada teritori atau sumber daya alam atau budaya yang dimiliki, digunakan, ditempati, 
atau diklaim oleh Penduduk Asli/Masyarakat Adat sebagai tanah leluhur atau aset mereka. Istilah Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat digunakan secara generik untuk mengacu pada satu kelompok sosial budaya yang khas dan rentan 
yang memiliki karakteristik berikut ini dengan tingkatan yang beragam: (i) mengidentifikasi diri sebagai anggota kelompok 
budaya asli yang khas dan identitas tersebut diakui oleh pihak lain ; (Ii) keterikatan secara kolektif pada habitat geografis 
yang khas atau kawasan leluhur di wilayah proyek dan pada sumber daya alam di dalam habitat dan teritori tersebut; (iii) 
lembaga-lembaga adat budaya, ekonomi, sosial atau politik yang terpisah dari masyarakat dan budaya yang dominan; dan 
(iv) bahasa yang khas, seringkali berbeda dari bahasa resmi satu negara atau kawasan. Dalam mempertimbangkan ciri-ciri 
tersebut, undang-undang nasional, hukum adat dan segala konvensi internasional yang ikut ditandatangani oleh negara 
yang bersangkutan akan dipertimbangkan. Satu kelompok yang telah kehilangan keterikatan secara kolektif pada habitat 
geografis  yang khas  atau teritori leluhur dalam kawasan proyek karena diputuskan secara paksa tetap masuk dalam 
cakupan kebijakan ini.  
Prinsip-Prinsip Kebijakan: 
1. Melakukan penyaringan pada tahap awal untuk menentukan (i) apakah ada Penduduk Asli/Masyarakat Adat berada di 

dalam, atau mempunyai keterikatan kolektif pada, kawasan proyek; dan (ii) apakah ada kemungkinan muncul dampak 
proyek pada Penduduk Asli/Masyarakat Adat. 

2. Melakukan satu pengkajian dampak sosial yang selaras budaya dan peka gender atau menggunakan metode serupa 
untuk mengkaji potensi dampak proyek, baik yang positif maupun yang merugikan, terhadap Penduduk Asli/Masyarakat 
Adat. Mempertimbangkan secara sungguh-sungguh pilihan-pilihan yang lebih disukai Penduduk Asli/Masyarakat Adat 
terkait dengan pemberian manfaat proyek dan dalam merancang langkah-langkah mitigasi. Mengidentifikasi manfaat 
sosial dan ekonomi bagi Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak yang selaras dengan budaya dan 
inklusif gender dan antar generasi dan mengembangkan upaya-upaya untuk menghindari, meminimalkan, dan/atau 
mitigasi dampak-dampak merugikan pada Penduduk Asli/Masyarakat Adat. 

3. Melakukan konsultasi bermakna dengan Penduduk Asli/Masyarakat Adat dan organisasi-organisasi Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat yang peduli untuk mendapatkan peran serta mereka dalam (i) merancang, melaksanakan dan 
memantau langkah-langkah untuk menghindari dampak merugikan, atau jika tidak mungkin dihindari, untuk 
meminimakan, mitigasi atau memberi ganti rugi atas dampak-dampak seperti itu; dan (ii) menyesuaikan manfaat proyek 
bagi Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak dengan cara yang selaras dengan budaya mereka. Untuk 
meningkatkan partisipasi Penduduk Asli/Masyarakat Adat secara efektif, proyek-proyek yang berdampak pada mereka 
akan mengembangkan kapasitas mereka selaras dengan budaya dan inklusif gender. Membuat satu mekanisme 
penyelesaian pengaduan yang selaras budaya dan inklusif gender untuk menerima dan memfasilitasi pemecahan 
kekhawatiran Penduduk Asli/Masyarakat Adat.  

4. Memastikan  ijin dari Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak untuk melakukan aktivitas-aktivitas proyek 
berikut: (i) pengembangan sumber daya dan pengetahuan Penduduk Asli/Masyarakat Adat secara komersial; (ii) 
pemindahan secara fisik dari lahan tradisional atau adat; dan (iii) pengembangan sumber daya alam secara komersial di 
dalam lahan adat untuk penggunaan yang akan berdampak pada penghidupan atau pemanfaatan secara budaya, 
seremonial atau spiritual yang menjadi identitas Penduduk Asli/Masyarakat Adat. Untuk tujuan penerapan kebijakan, ijin 
dari Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak mengacu pada pernyataan kolektif Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak melalui perorangan dan/atau wakil-wakil mereka yang diakui tentang 
dukungan masyarakat secara luas terhadap aktivitas-aktivitas proyek seperti itu. Dukungan masyarakat secara luas 
bisa ada bahkan jika sejumlah individu atau kelompok mengajukan keberatan terhadap aktivitas-aktivitas proyek.  

5. Menghindari semaksimal mungkin pembatasan akses terhadap dan pemindahan fisik dari kawasan lindung dan sumber 
daya alam yang dilindungi. Jika tidak mungkin dihindari, memastikan bahwa Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang 
terkena dampak berperan serta dalam perancangan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi pengaturan 
pengelolaan kawasan-kawasan seperti itu dan sumber daya alam dan manfaatnya dibagi secara merata. 

6. Menyusun Rencana Penduduk Asli/Masyarakat Adat (Indigenous Peoples plan/IPP) yang didasarkan pada pengkajian 
dampak sosial dengan dibantu oleh tenaga ahli yang mempunyai kualifikasi dan pengalaman di bidang tersebut dan yang 
memanfaatkan kearifan asli dan peran serta Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak. IPP mencakup satu 
kerangka kerja untuk konsultasi berkesinambungan dengan Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak selama 
pelaksanaan proyek, menetapkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa Penduduk Asli/Masyarakat Adat menerima 
manfaat yang selaras dengan budaya; mengidentifikasi langkah-langkah untuk menghindari, meminimalkan, mitigasi atau 
memberikan ganti rugi atas segala dampak proyek yang merugikan; dan mencakup prosedur-prosedur penanganan 
pengaduan yang selaras dengan budaya, pengaturan pemantauan dan evaluasi, dan aksi-aksi yang terikat pada anggaran 
dan waktu untuk melaksanakan langkah-langkah yang direncanakan. 
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7. Mengungkapkan satu draft IPP, termasuk dokumentasi tentang proses konsultasi dan hasil-hasil dari pengkajian 
dampak sosial secara tepat waktu, sebelum penilaian proyek, di tempat yang bisa dijangkau dan dalam bentuk dan 
bahasa (bahasa-bahasa) yang dipahami oleh Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak dan para 
pemangku kepentingan lainnya. IPP akhir dan pembaharuannya juga akan diungkapkan pada Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya. 

8. Menyusun satu rencana aksi untuk mendapatkan pengakuan hak-hak adat terhadap lahan dan teritori atau tanah leluhur 
secara hukum ketika proyek mencakup (i) aktivitas yang tergantung pada pengakuan secara hukum atas hak-hak terhadap 
lahan yang telah dimiliki, digunakan secara adat atau ditempati oleh Penduduk Asli/Masyarakat Adat, atau (ii) pembebasan 
lahan semacam itu tidak secara sukarela. 

9. Memantau pelaksanaan IPP dengan menggunakan tenaga ahli yang memiliki kualifikasi dan pengalaman di bidang 
tersebut; sedapat mungkin menggunakan satu pendekatan pemantauan yang partisipatif; dan mengkaji apakah tujuan dan 
hasil yang diharapkan dari IPP telah tercapai, dengan mempertimbangkan kondisi awal (baseline) dan hasil-hasil dari 
pemantauan IPP. Mengungkapkan laporan pemantauan. 
 

B. Proses Pelaksanaan Kebijakan  

1. Persyaratan Umum 

49. Penyaringan dan Penentuan Kategori. ADB akan melaksanakan penyaringan dan 
penentuan kategori proyek pada tahap paling dini  dalam persiapan proyek jika tersedia 
informasi yang memadai untuk tujuan ini. Penyaringan dan penentuan kategori dilakukan untuk 
(i) mencerminkan besarnya potensi dampak atau risiko yang mungkin ditimbulkan sebuah 
proyek; (ii) mengidentifikasi tingkat pengkajian dan sumber daya kelembagaan yang diperlukan 
untuk langkah-langkah perlindungan; dan (iii) menentukan syarat-syarat pengungkapan 
informasi.  
 
50. Penentuan Kategori Lingkungan.   ADB menggunakan satu sistem klasifikasi untuk 
mencerminkan besarnya potensi dampak lingkungan yang bisa timbul dari suatu proyek. Satu 
kategori proyek ditentukan oleh kategori dari komponennya yang paling sensitif di bidang  
lingkungan,  termasuk dampak-dampak langsung, tidak langsung, kumulatif dan disebabkan 
oleh aktivitas proyek dalam kawasan pengaruh suatu proyek. Setiap usulan proyek diteliti 
dengan cermat sesuai jenis, lokasi, skala, dan kepekaan serta besarnya potensi dampak-
dampak lingkungan yang akan timbul. Proyek-proyek dimasukkan ke dalam salah satu dari 
empat kategori berikut: 
 

(i)  Kategori A: Sebuah usulan proyek digolongkan sebagai Kategori A apabila  
mempunyai kemungkinan untuk menimbulkan dampak besar di bidang 
lingkungan yang merugikan yang tidak dapat diubah (permanen), beragam, atau 
belum pernah terjadi sebelumnya. Dampak–dampak tersebut kemungkinan 
dapat mempengaruhi satu kawasan yang lebih luas daripada lokasi atau fasilitas 
dimana dilakukan kerja-kerja fisik. Dibutuhkan satu pengkajian dampak 
lingkungan.  

 
(ii)  Kategori B: Sebuah usulan proyek digolongkan sebagai kategori B apabila 

potensi dampak lingkungannya tidak terlalu merugikan dibandingkan dengan 
proyek-proyek pada kategori A. Dampak-dampak itu spesifik untuk lokasi 
tersebut, hanya beberapa dampak apabila ada yang bersifat permanen, dan 
dalam kebanyakan kasus tindakan-tindakan mitigasi dapat dirancang dengan 
lebih mudah daripada untuk proyek pada kategori A. Pengujian lingkungan pada 
tahap awal dibutuhkan. 

 
(iii)  Kategori C: Sebuah usulan proyek digolongkan sebagai Kategori C apabila 

kemungkinan menimbulkan sedikit dampak lingkungan yang merugikan atau 
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tidak menimbulkan dampak yang merugikan.  Tidak diperlukan satu pengkajian 
lingkungan meskipun implikasinya terhadap lingkungan perlu dilihat. 

 
(iv)  Kategori Intermediasi Keuangan (FI): Sebuah usulan proyek masuk  Kategori F1 

apabila melibatkan investasi dana ADB ke dalam atau melalui intermediasi 
keuangan (paragraf 65-67).  

 
 
51. Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela. ADB akan menyaring semua proyek 
untuk menentukan apakah proyek-proyek tersebut akan melibatkan pemukiman kembali secara 
tidak sukarela. Untuk sebuah proyek yang melibatkan pemukiman kembali tidak secara 
sukarela, akan disusun sebuah rencana pemukiman kembali tidak secara sukarela  sesuai 
dengan cakupan dan tingkat dampak yang ditimbulkan. Tingkat dampak harus ditentukan 
berdasarkan (i) cakupan pemindahan secara fisik dan ekonomi, dan (ii) kerentanan penduduk 
yang terkena dampak. Untuk proyek-proyek intermediasi keuangan, lihat paragraf 65-67. 
  
52. Penduduk Asli/Masyarakat Adat. ADB akan menyaring semua proyek untuk 
menentukan apakah proyek-proyek tersebut akan berpotensi menimbulkan dampak pada 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat atau tidak. Untuk proyek-proyek yang menimbulkan dampak 
pada Penduduk Asli/Masyarakat Adat, akan disusun satu rencana Penduduk Asli/Masyarakat 
Adat. Tingkat rincian rencana dan kelengkapannya akan sesuai dengan tingkat dampak yang 
timbul. Tingkat dampak ditentukan dengan mengevaluasi (i) besarnya dampak terhadap hak-
hak adat Penduduk Asli/Masyarakat Adat dalam penggunaan dan akses terhadap lahan dan 
sumber daya alam; status sosial ekonomi; integritas budaya dan komunal; kesehatan, 
pendidikan, sistem penghidupan, dan status jaminan sosial; atau kearifan adat; dan (ii) 
kerentanan Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak. Untuk proyek-proyek 
intermediasi keuangan, lihat paragraf 65-67. 
 
53. Pengungkapan Informasi. Sesuai dengan Kebijakan Komunikasi Publik ADB, ADB 
mempunyai komitmen untuk bekerja dengan para peminjam/klien untuk memastikan bahwa 
informasi yang terkait (apakah positif atau negatif) mengenai isu upaya perlindungan sosial dan 
lingkungan tersedia tepat waktu, di tempat yang terjangkau, dan dalam bentuk dan bahasa 
(bahasa-bahasa) yang dipahami oleh masyarakat yang terkena dampak dan oleh para 
pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat umum, sehingga mereka dapat 
memberikan masukan yang berarti ke dalam rancangan dan pelaksanaan program. ADB akan 
memuat dokumen-dokumen upaya perlindungan berikut ini di situs webnya: 
 

(i) untuk proyek-proyek yang masuk kategori lingkungan A, draft laporan pengkajian 
dampak lingkungan paling tidak 120 hari sebelum dipertimbangkan oleh Dewan 
Direktur ADB; 

(ii) draft pengkajian lingkungan dan kerangka kerja tinjauan, draft kerangka kerja 
dan/atau rencana pemukiman kembali dan draft kerangka kerja perencanaan 
dan/atau rencana Penduduk Asli/Masyarakat Adat sebelum dilakukan penilaian 
proyek; 

(iii) pengkajian dampak lingkungan akhir (final)  atau yang sudah diperbaharui 
dan/atau pemeriksaan lingkungan awal, rencana pemukiman kembali dan 
rencana Penduduk Asli/Masyarakat Adat setelah diterima; 

(iv) laporan pemantauan lingkungan, pemukiman kembali tidak secara sukarela  dan 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang diserahkan oleh peminjam/klien selama 
pelaksanaan proyek setelah diterima. 
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54. Konsultasi dan Partisipasi. ADB telah berkomitmen untuk bekerja bersama para 
peminjam/klien untuk mempraktikan proses konsultasi yang bermakna. Untuk penerapan 
kebijakan, yang dimaksud konsultasi yang bermakna adalah sebuah proses yang (i) dimulai  
sejak dini pada tahap persiapan proyek dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam 
seluruh siklus proyek; (ii) mengungkapkan informasi yang relevan dan memadai tepat pada 
waktunya dan bisa dipahami dan langsung bisa dijangkau oleh penduduk yang terkena 
dampak; (iii) dilakukan dalam suasana yang bebas dari intimidasi atau pemaksaaan; (iv) inklusif 
dan peka gender; (v) memungkinkan dimasukkannya semua pandangan yang relevan dari para 
penduduk yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lain ke dalam pengambilan 
keputusan, seperti rancangan proyek, langkah-langkah mitigasi, pembagian manfaat dan 
peluang pembangunan dan isu-isu pelaksanaan. ADB akan mensyaratkan para peminjam/klien 
untuk terlibat dengan masyarakat, kelompok atau penduduk yang terkena dampak dari proyek-
proyek yang diusulkan, dan dengan masyarakat sipil melalui pengungkapan informasi, 
konsultasi dan partisipasi cerdas dengan cara yang sebanding dengan risiko dan dampak 
terhadap masyarakat. Untuk proyek-proyek yang menimbulkan dampak yang merugikan 
terhadap lingkungan, pemukiman kembali tidak secara sukarela  atau Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat, tim-tim proyek ADB akan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan  
konsultasi untuk memahami permasalahan yang dihadapi penduduk yang terkena dampak dan 
memastikan bahwa permasalahan-permasalahan tersebut ditangani dalam rancangan proyek 
dan rencana perlindungan. 
 
55. Selain itu, ADB mengakui bahwa Penduduk Asli/Masyarakat Adat kemungkinan secara 
khusus menjadi rentan dalam situasi proyek tertentu. Oleh karena itu, ijin dari Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak akan dipastikan diperoleh melalui konsultasi yang 
bermakna untuk aktivitas-aktivitas proyek berikut ini: (i) pengembangan sumber daya budaya 
dan pengetahuan Penduduk Asli/Masyarakat secara komersial, (ii) relokasi fisik dari lahan 
tradisional atau adat; dan (iii) pengembangan sumber daya alam di dalam lahan adat secara 
komersial untuk penggunaan yang akan berdampak pada penghidupan atau pemanfaatan 
budaya, seremonial atau spiritual yang menegaskan identitas Penduduk Asli/Masyarakat Adat. 
Untuk tujuan penerapan kebijakan, ijin dari Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena 
dampak mengacu pada ekspresi kolektif Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak, 
melalui perorangan dan/atau wakil mereka yang diakui, yang menunjukkan dukungan 
masyarakat secara luas terhadap aktivitas-aktivitas proyek seperti itu. Peminjam/klien akan 
memastikan apakah Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak memberikan 
dukungan mereka yang luas pada aktivitas-aktivitas proyek dan jika ada dukungan semacam 
itu, rencana penduduk asli/masyarakat adat akan dengan jelas mendokumentasikan proses 
konsultasi. ADB akan mengevaluasi dokumentasi peminjam/klien mengenai proses pelibatan, 
dan selain itu, melalui investigasinya sendiri, ADB akan memastikan bahwa dukungan 
masyarakat yang luas terhadap aktivitas proyek telah ditunjukkan oleh Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak. ADB tidak akan mendanai proyek jika tidak ada 
dukungan masyarakat luas seperti itu. 
 
56.  Uji Tuntas dan  Tinjauan. Untuk proyek-proyek yang diusulkan untuk mendapatkan 
pendanaan, ADB akan melakukan tinjauan untuk upaya perlindungan, termasuk tinjauan 
terhadap dokumen-dokumen upaya perlindungan para peminjam/klien sebagai bagian dari uji 
tuntas secara keseluruhan. Uji tuntas upaya perlindungan ADB dan tinjauannya menekankan 
pada pengkajian dampak lingkungan dan sosial dan proses perencanaan selain pada 
dokumentasi upaya perlindungan. Uji tuntas dan tinjauan mencakup kunjungan-kunjungan 
lapangan serta tinjauan pustaka. Melalui uji tuntas dan tinjauan semacam itu, ADB akan 
memastikan bahwa (i) semua potensi dampak dan risiko lingkungan dan sosial yang penting 
dari suatu program teridentifikasi; (ii) langkah-langkah yang efektif untuk menghindari, 
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meminimalkan, mitigasi atau memberikan kompensasi atas dampak yang merugikan 
dimasukkan ke dalam rencana upaya perlindungan dan rancangan proyek; (iii) peminjam/klien 
memahami prinsip-prinsip dan persyaratan-persyaratan kebijakan upaya perlindungan ADB 
seperti tercantum dalam Persyaratan Upaya Perlindungan (Safeguard Requirements) 1-4 dan 
memiliki komitmen yang diperlukan serta kapasitas yang memadai untuk mengelola dampak-
dampak dan/atau risiko lingkungan dan sosial secara memadai; (iv) peran pihak ketiga 
didefinisikan dengan tepat dalam rencana-rencana upaya perlindungan; dan (v) konsultasi 
dengan penduduk yang terkena dampak dilakukan sesuai dengan persyaratan ADB.  Apabila 
pengkajian dan proses perencanaan, atau dokumen-dokumen upaya perlindungan, tidak 
memenuhi persyaratan upaya perlindungan ADB, peminjam/klien akan diwajibkan untuk 
melakukan pengkajian tambahan dan/atau memperbaiki rencana upaya perlindungan.  Jika 
peminjam/klien tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanaan rencana-rencana 
upaya perlindungan untuk satu usulan proyek, maka proyek tersebut akan mencakup 
komponen (komponen-komponen) untuk memperkuat kapasitas tersebut. Untuk proyek-proyek 
yang dianggap ADB sebagai proyek-proyek yang sangat kompleks dan peka, 27 ADB akan 
mensyaratkan peminjam/klien untuk melibatkan satu panel penasehat independen  selama 
persiapan dan pelaksanaan proyek.  
  
57.  Pemantauan dan Pelaporan. Peminjam/klien dan ADB mempunyai tanggung jawab 
sendiri-sendiri untuk melakukan pemantauan. Jangkauan aktivitas  pemantauan termasuk 
cakupan dan periodenya, akan sebanding dengan risiko dan dampak yang diakibatkan proyek. 
Peminjam/klien diharuskan untuk melaksanakan langkah-langkah upaya perlindungan dan 
perencanaan upaya perlindungan yang terkait, sebagaimana yang diwajibkan dalam perjanjian-
perjanjian hukum, dan secara berkala menyerahkan laporan pemantauan tentang kinerja 
pelaksanaan hal-hal tersebut. ADB akan mensyaratkan peminjam/klien untuk:  

(i) menetapkan dan mempertahankan prosedur untuk memantau kemajuan pelaksanaan 
upaya perlindungan;  
(ii) melakukan verifikasi tentang kepatuhan terhadap langkah-langkah upaya 
perlindungan dan kemajuan dalam mewujudkan hasil-hasil yang dikehendaki;  
(iii) mendokumentasikan dan mengungkapkan hasil-hasil pemantauan dan 
mengidentifikasi tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan yang diperlukan di dalam 
laporan pemantauan berkala,  
(iv) menindaklanjuti tindakan-tindakan tersebut untuk memastikan adanya kemajuan 
untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan,  
(v) menggunakan tenaga-tenaga ahli28  dari luar yang cakap dan berpengalaman atau 
LSM yang memiliki kualifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap informasi dari 
pemantauan untuk proyek-proyek yang menimbulkan dampak dan risiko yang besar,  
(vi) menggunakan panel penasehat independen untuk memantau pelaksanaan proyek-
proyek yang sangat rumit dan peka, dan 
(vi) secara berkala menyerahkan laporan pemantauan mengenai langkah-langkah 
upaya perlindungan sebagaimana disepakati dengan ADB.  

 
58. ADB mengkaji kinerja program dengan membandingkannya dengan komitmen para 
peminjam/klien sebagaimana disepakati dalam dokumen hukum. Cakupan aktivitas-aktivitas 
pemantauan dan pengawasan ADB akan sebanding dengan risiko dan dampak yang 
ditimbulkan proyek. Pemantauan dan pengawasan upaya-upaya perlindungan sosial dan 

                                                 
27 Proyek-proyek yang sangat rumit dan peka adalah proyek-proyek yang oleh ADB dipandang mempunyai risiko 

tinggi atau kontroversial atau melibatkan potensi dampak sosial dan/atau lingkungan multidimensi yang besar dan 
umumnya saling berkaitan. 

28  Tenaga ahli eksternal adalah tenaga ahli-tenaga ahli yang tidak terlibat dalam pelaksanaan atau supervisi proyek 
sehari-hari. 
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lingkungan  diintegrasikan ke dalam sistem manajemen kinerja proyek.  ADB akan memantau 
proyek-proyek secara berkesinambungan sampai laporan penyelesaian (akhir) proyek 
dikeluarkan. ADB akan melakukan tindakan–tindakan pemantauan berikut ini untuk mengawasi 
pelaksanaan program:  

 
(i)  melakukan kunjungan lapangan secara berkala untuk proyek-proyek yang 

mempunyai dampak sosial dan lingkungan yang merugikan;  
(ii) melakukan tugas-tugas pengawasan dengan para spesialis/staf atau konsultan 

ahli mengenai upaya-upaya perlindungan ADB yang melakuan evaluasi secara 
rinci untuk proyek-proyek yang memiliki dampak sosial dan lingkungan yang 
sangat merugikan; 

(ii)  mengkaji laporan-laporan pemantauan berkala yang diserahkan oleh para 
peminjam/klien guna memastikan bahwa dampak-dampak dan risiko yang 
merugikan tersebut dimitigasi sesuai dengan rencana dan kesepakatan dengan 
ADB;  

(iii)  bekerja dengan para peminjam/klien untuk sejauh mungkin meluruskan 
kegagalan dalam memenuhi komitmen upaya perlindungan, sebagaimana yang 
disepakati didalam perjanjian hukum dan melakukan perbaikan-perbaikan  untuk 
menegakkan kembali kepatuhan terhadap upaya perlindungan sebagaimana 
diperlukan; dan  

(iv)  menyusun laporan penyelesaian (akhir) proyek yang menunjukkan apakah 
tujuan dan hasil yang diharapkan dari rencana-rencana upaya perlindungan 
sudah tercapai dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi dasar (baseline) dan 
hasil-hasil pemantauan. 

 
59. Mekanisme Penanganan Keluhan di Tingkat Lokal. ADB mensyaratkan para 
peminjam/klien untuk membentuk satu mekanisme penanganan keluhan (grievance redress 
mechanism) untuk menerima dan memfasilitasi pemecahan permasalahan dan keluhan 
penduduk yang terkena dampak mengenai kinerja para peminjam/klien di bidang sosial dan 
lingkungan di tingkat lokal. Mekanisme tersebut harus sebanding dengan risiko-risiko dan 
dampak-dampak yang ditimbulkan proyek. Mekanisme tersebut harus menangani 
permasalahan dan keluhan penduduk yang terkena dampak dengan cepat dengan 
menggunakan proses yang bisa dipahami dan transparan yang peka gender, selaras budaya 
dan dapat segera dijangkau oleh semua segmen penduduk yang terkena dampak. 
 
60. Mekanisme Akuntabilitas. Penduduk yang terkena dampak proyek juga bisa 
mengirimkan pengaduan mereka kepada Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism) 
ADB. Mekanisme ini memberikan satu forum dan proses yang independen dimana orang-orang 
yang terkena dampak merugikan yang ditimbulkan proyek-proyek yang didanai ADB dapat 
menyuarakan dan mencari pemecahan atas masalah mereka, serta melaporkan segala dugaan 
pelanggaran kebijakan dan prosedur operasional ADB. Mekanisme Akuntabilitas terdiri dari dua 
fase yang berbeda namun berkaitan, yaitu: (i) fase konsultasi, yang diarahkan oleh seorang 
fasilitator proyek khusus ADB yang melapor langsung kepada Presiden ADB, untuk membantu 
penduduk yang terkena dampak untuk mencari pemecahan masalah-masalah mereka; dan (ii) 
fase tinjauan kepatuhan, dipimpin oleh sebuah panel beranggotakan tiga orang yang melapor 
kepada Dewan Direktur. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel) akan 
memeriksa dugaan-dugaan pelanggaran terhadap kebijakan dan prosedur operasional ADB 
sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Direktur, termasuk kebijakan-kebijakan upaya 
perlindungan, yang telah menimbulkan atau kemungkinan menimbulkan kerugian langsung atau 
material bagi penduduk yang terkena dampak. Panel juga memberikan rekomendasi 
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bagaimana untuk memastikan kepatuhan proyek terhadap kebijakan-kebijakan  dan prosedur-
prosedur tersebut. 
 
 

2. Persyaratan-Persyaratan Khusus 

61. Selain pinjaman proyek standar yang mengikuti persyaratan umum yang tercantum di 
paragraf 49-60, sejumlah kasus khusus memerlukan pendekatan yang disesuaikan kebutuhan 
untuk menangani dampak dan risiko sosial dan lingkungan. Lampiran 4 memberikan 
persyaratan tambahan untuk pinjaman program, pinjaman sektor, fasilitas pendanaan 
multitahap, pinjaman bantuan keadaan darurat, fasilitas-fasilitas yang ada saat ini, intermediasi 
keuangan, dan pembiayaan korporasi umum. Jika dan ketika ada modalitas pinjaman baru, 
Lampiran 4 akan dimutakhirkan untuk menanganinya. 
 

a. Kerangka Kerja Upaya Perlindungan  

62. Kerangka kerja-kerangka kerja upaya perlindungan berlaku untuk proyek-proyek yang 
dilaksanakan melalui pinjaman sektor, fasilitas pendanaan multi tahap (MFF), pinjaman bantuan 
keadaan darurat atau modalitas pinjaman lain termasuk proyek-proyek dengan subproyek atau 
komponen proyek yang disiapkan setelah persetujuan Dewan. Kerangka kerja perlindungan ini 
bertujuan untuk memastikan bahwa subproyek-subproyek atau komponen-komponen proyek 
yang dilaksanakan dalam kerangka kerja tersebut memenuhi tujuan-tujuan, prinsip-prinsip dan 
persyaratan upaya perlindungan ADB. Kerangka kerja perlindungan (termasuk pengkajian 
lingkungan dan kerangka kerja tinjauan, kerangka kerja pemukiman kembali, dan kerangka 
kerja perencanaan Penduduk Asli/Masyarakat Adat) harus ada sebelum proyek disetujui untuk 
memberikan pedoman dalam penyaringan dan kategorisasi, pengkajian, perencanaan, 
penyelenggaraan kelembagaan, dan proses-proses yang harus diikuti oleh subproyek-
subproyek dan/atau komponen-komponen yang dikembangkan setelah persetujuan Dewan. 
Rencana pengkajian dampak dan upaya perlindungan disusun selama persiapan subproyek 
atau komponen sesuai dengan kerangka kerja upaya perlindungan yang disepakati oleh ADB 
dan peminjam/klien. Kerangka kerja perlindungan tidak akan digunakan untuk subproyek-
subproyek dari pinjaman sektor atau tahapan pinjaman sektor MFF yang sangat rumit dan peka. 
 
63. Kerangka kerja upaya perlindungan akan disusun untuk setiap bidang perlindungan dan 
akan : 
 

(i) secara penuh mencerminkan tujuan-tujuan kebijakan dan prinsip-prinsip kebijakan 
dan persyaratan perlindungan yang relevan yang memandu persiapan dan pelaksanaan 
subproyek-subproyek dan/atau komponen-komponen; 
(ii) menjelaskan dampak-dampak umum yang diantisipasi dari komponen atau sub 
proyek untuk didanai menurut proyek yang diusulkan;  
(iii) menjelaskan dampak-dampak yang sudah diantisipasi akan timbul dari subproyek-
subproyek dan/atau komponen-komponen yang akan didanai di bawah proyek yang 
diusulkan;  
(iv) menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyaringan dan 
kategorisasi, pengkajian dan perencanaan subproyek, termasuk pengaturan untuk 
pengungkapan informasi, konsultasi yang bermakna dengan langkah-langkah untuk 
melibatkan keklompok-kelompok rentan termasuk perempuan, mekanisme penanganan 
keluhan, dan jika bisa diterapkan, kriteria upaya perlindungan yang akan digunakan 
dalam menyeleksi subproyek dan/atau komponen; 
(v) menjelaskan prosedur pelaksanaan, termasuk anggaran, penyelenggaraan 
kelembagaan dan persyaratan pengembangan kapasitas: 
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(vi) menetapkan tanggung-jawab dan otoritas peminjam/klien, ADB dan badan-badan 
pemerintah yang relevan dalam persiapan, penyerahan, tinjauan dan pelolosan 
dokumen upaya perlindungan dan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan 
rencana perlindungan.  

 
64. Untuk menentukan apakah kerangka kerja upaya perlindungan diterapkan dengan tepat, 
ADB akan mengkaji kapasitas peminjam/klien dalam mengelola dampak-dampak dan risiko-
risiko sosial dan lingkungan dan dalam melaksanakan persyaratan hukum nasional dan ADB. 
Jika ada kesenjangan antara persyaratan ADB dengan perundangan di suatu negara, atau jika 
nampak ada kesenjangan dalam kapasitas peminjam, kerangka kerja mencakup rincian-rincian 
persyaratan pemenuhan kesenjangan untuk memastikan tercapainya persyaratan-persaratan 
prinsip prinsip-prinsip kebijakan dan persyaratan perlindungan.  
 

b. Intermediasi Keuangan 

65. Untuk proyek-proyek yang melibatkan investasi dana-dana ADB untuk atau melalui 
perantaraan/intermediasi keuangan (financial intermediaries/FI), ADB melakukan uji tuntas 
upaya perlindungan  untuk mengkaji potensi dampak dan risiko sosial dan lingkungan yang 
berkaitan dengan  portofolio intermediasi keuangan yang ada sekarang ini dan yang mungkin 
akan ada di masa depan, dan komitmen serta kapasitasnya dalam pengelolaan sosial dan 
lingkungan. Semua intermediasi keuangan akan memastikan bahwa investasi mereka 
memenuhi hukum dan peraturan nasional yang berlaku dan akan menerapkan daftar aktivitas 
investasi terlarang (Apendiks 5) untuk subproyek-subproyek yang didanai ADB. Apabila 
investasi intermediasi keuangan mempunyai dampak lingkungan yang minimal atau tidak 
merugikan, proyek tersebut akan diperlakukan sebagai proyek kategori C dan tidak perlu 
menerapkan persyaratan khusus lainnya. Semua intermediasi keuangan akan diharuskan untuk 
mempunyai atau mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan dan sosial (environmental 
and social management system/ESMS) yang tepat yang sebanding dengan sifat dan risiko 
kemungkinan portofolio intermediasi keuangan dimasa  mendatang untuk bisa dikelola sebagai 
bagian dari sistem manajemen keseluruhan intermediasi keuangan. 
 
66. Sistem pengelolaan lingkungan dan sosial akan memasukkan elemen-elemen berikut: (i) 
kebijakan lingkungan dan sosial; (ii) prosedur penyaringan, penentuan kategori dan peninjauan; 
(iii) struktur kelembagaan dan staf termasuk ketrampilan dan kompetensi dalam bidang 
lingkungan dan sosial; (iv) persyaratan pelatihan; dan (v) pemantauan dan pelaporan. Sistem 
akan didokumentasikan dan disetujui oleh ADB dan intermediasi keuangan. Apabila subproyek-
subproyek intermediasi keuangan yang akan didanai ADB, baik melalui jalur kredit berupa 
pinjaman, penyertaan modal, penjaminan atau instrumen pendanaan lain, mempunyai potensi 
untuk menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang besar, intermediasi keuangan akan 
disyaratkan untuk memastikan bahwa subproyek-subproyek memenuhi persyaratan kebijakan 
perlindungan ADB, termasuk yang ditetapkan dalam Persyaratan Perlindungan 1-3. ADB juga 
bisa menetapkan persyaratan tambahan untuk aktivitas-aktivitas intermediasi keuangan yang 
lebih tergantung secara umum portofolio intermediasi keuangan dan sistem perlindungan 
negara tempatan. ADB akan memantau kinerja intermediasi keuangan dengan berdasar pada 
sistem manajemen lingkungan dan sosialnya. 
 
67. ADB akan mengkaji apakah kapasitas  intermediasi keuangan memadai untuk 
mengelola dampak dan risiko lingkungan dan sosial. Apabila ada kekurangan dalam kapasitas 
intermediasi keuangan, ADB dan intermediasi keuangan akan menyusun satu rencana yang 
terikat waktu untuk menangani kekurangan yang ditengarai tersebut. ADB akan bekerja dengan 
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para klien untuk meningkatkan kapasitas keseluruhan mereka untuk menangani risiko-risiko 
lingkungan dan sosial secara lebih umum. 
 

c. Memperkuat dan Menggunakan Sistem Perlindungan Negara  

68. ADB mengakui bahwa negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya (DMC) 
telah mengembangkan sistem mereka sendiri untuk mewujudkan upaya perlindungan dalam 
berbagai tingkat dan bahwa mendukung upaya untuk memperkuat dan memanfaatkan sistem 
mereka sendiri secara efektif akan meningkatkan rasa memiliki negara tersebut, mengurangi 
biaya transaksi dan memperluas dampak pembangunan dalam jangka panjang. ADB 
berkomitmen untuk mendukung penguatan dan penerapan sistem negara-negara berkembang 
anggota ADB dalam upaya perlindungan (country safeguard system/CSS) secara efektif 
dengan fokus pada pengembangan kapasitas para peminjam. Dalam waktu yang sama, ADB 
perlu memastikan bahwa penerapan sistem perlindungan tingkat negara di proyek-proyek ADB 
tidak mengabaikan pencapaian tujuan dan prinsip kebijakan ADB. Strategi keseluruhan ADB 
dalam memperkuat dan menggunakan CSS mempunyai ciri-ciri berikut ini dan menekankan 
satu pendekatan bertahap: 
 

(i) Definisi. Country Safeguard System (CSS) mengacu pada satu kerangka kerja 
hukum dan kelembagaan suatu negara, yang terdiri dari lembaga pelaksana di 
tingkat nasional, subnasional, atau sektoral dan hukum, peraturan, perundangan 
dan prosedur yang relevan yang berkaitan dengan bidang kebijakan upaya 
perlindungan.  

(ii) Kriteria Penggunaan CSS – pengkajian tentang ekuivalensi dan 
penerimaan. Penerapan CSS di proyek-proyek yang didanai ADB tidak bersifat 
otomatis atau wajib. ADB mungkin mempertimbangkan penerapan sistem negara 
peminjam dalam upaya perlindungan untuk mengidentifikasi dan mengelola 
risiko-risiko sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan proyek-proyek yang 
didanai ADB di tingkat nasional, subnasional, sektoral, atau tingkat lembaga 
dengan catatan (a) sistem negara peminjam dalam upaya perlindungan setara 
dengan sistem perlindungan ADB (pengkajian ekuivalensi), yaitu sistem 
perlindungan tersebut dirancang untuk mencapai tujuan dan mengikuti cakupan, 
pemicu dan prinsip-prinsip kebijakan yang berlaku yang ditetapkan dalam 
pernyataan kebijakan upaya perlindungan (SPS) ADB (halaman 16-18); dan (b) 
peminjam mempunyai praktik pelaksanaan, catatan dan kapasitas (pengkajian 
penerimaan) dan komitmen yang bisa diterima untuk melaksanakan hukum, 
undang-undang, peraturan dan prosedur yang berlaku  di negara, sektor khusus 
atau lembaga yang bersangkutan.  

(iii) Memenuhi kebutuhan untuk memperkuat sistem negara dalam upaya 
perlindungan  dan mengembangkan kapasitas. Jika peminjam harus 
memperkuat sistem mereka dalam upaya perlindungan untuk memenuhi tujuan 
dan mematuhi cakupan, pemicu dan prinsip-prinsip kebijakan yang berlaku yang 
ditetapkan dalam pernyataan kebijakan upaya perlindungan ADB (halaman 16-
18) dan mempunyai komitmen untuk melakukannya dengan melaksanakan satu 
rencana aksi dengan langkah-langkah khusus, ADB bisa, ketika menentukan 
ekuivalensi kebijakan upaya perlindungan, mempertimbangkan langkah-langkah 
tersebut. Demikian pula halnya, jika peminjam perlu untuk memperkuat praktik 
dan kapasitasnya dalam pelaksanaan kebijakan upaya perlindungan dan 
mempunyai komitmen untuk melaksanakan satu rencana aksi dengan langkah-
langkah khusus, ADB bisa, ketika menentukan tingkat penerimaan, 
mempertimbangkan langkah-langkah tersebut. Langkah-langkah semacam itu 
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harus dilaksanakan sebelum peminjam melaksanakan aktivitas-aktivitas proyek 
yang relevan dan bisa mencakup upaya-upaya yang didukung ADB. 

(iv) Cakupan penerapan sistem upaya perlindungan tingkat negara. Karena 
cakupan ekuivalensi dan penerimaan secara khusus berkaitan dengan upaya 
perlindungan,  maka suatu negara, sektor atau lembaga bisa menerapkan 
pendekatan sistem negara tersebut dalam upaya perlindungan untuk satu, dua 
atau semua bidang upaya perlindungan, tergantung pada hasil dari pengkajian 
sistem negara  tersebut dalam upaya perlindungan. 

(v) Pengecualian untuk sistem negara dalam upaya perlindungan. Sistem 
negara dalam upaya perlindungan tidak akan diterapkan untuk proyek-proyek 
yang didanai ADB yang sangat rumit dan peka.  

(vi) Pengungkapan dan konsultasi. Setelah selesai disusun, draf hasil pengkajian 
ekuivalensi dan penerimaan (termasuk langkah-langkah untuk memenuhi 
kekurangan, jika ada) di tingkat nasional, subnasional, sektor atau lembaga akan 
didokumentasikan dan diungkapkan kepada publik melalui situs web ADB untuk 
mendapatkan komentar dari masyarakat. ADB akan menyelenggarakan 
lokakarya-lokakarya konsultasi di negara yang bersangkutan untuk mendapatkan 
komentar dan umpan balik dari para pemangku kepentingan, termasuk 
pemerintah dan LSM. Setelah selesai disusun, laporan-laporan final pengkajian 
ekuivalensi dan penerimaan akan diungkapkan di situs web ADB. Pengungkapan 
dan konsultasi yang terkait dengan pengkajian penerimaan di tingkat proyek 
akan mengikuti proses pengungkapan dan konsultasi normal untuk dokumen 
perlindungan yang dilakukan untuk persiapan proyek seperti dijelaskan di 
paragraf 53-55. 

(vii) Peran dan tanggung jawab ADB. ADB bertanggung-jawab untuk mengkaji dan 
menentukan ekuivalensi sistem negara dalam upaya perlindungan dan 
kecukupan praktik serta kapasitas peminjam dalam melaksanakannya. ADB 
berkoordinasi erat dengan para mitra pembangunan lain yang mungkin ada 
ketika mempersiapkan pengkajian ekuivalensi dan tingkat penerimaan.29 Untuk 
proyek-proyek yang menggunakan sistem negara dalam upaya perlindungan, 
tanggung jawab ADB untuk melakukan tinjauan dan uji tuntas terhadap upaya 
perlindungan akan tetap sama dengan tanggung jawab untuk semua proyek 
yang didanai ADB. Uji tuntas dan tinjauan akan didasarkan pada persyaratan di 
dalam sistem negara dalam upaya perlindungan dan rencana aksi yang 
disepakati (daripada persyaratan ADB). Setelah Dewan menyetujui sebuah 
proyek yang menggunakan sistem negara dalam upaya perlindungan, 
pengawasan ADB akan menggunakan prosedur-prosedur yang sama untuk 
semua proyek yang didanai ADB.  

 
(viii) Peran dan kewajiban peminjam. Peminjam bertanggung jawab untuk mencapai 

dan mempertahankan ekuivalensi serta mengembangkan praktik, catatan 
perilaku, dan kapasitas pelaksanaan yang bisa diterima sesuai dengan 
pengkajian ADB. Untuk satu proyek tertentu, peminjam mengidentifikasi 
ketentuan-ketentuan dalam sistem negara dalam upaya perlindungan yang 
diperlukan untuk memastikan dipenuhinya tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip 
kebijakan  yang ditetapkan dalam pernyataan kebijakan upaya perlindungan 
ADB. Ketentuan-ketentuan tersebut bisa berbeda-beda dari satu proyek ke 
proyek lain, tergantung pada faktor-faktor seperti struktur sistem negara dalam 

                                                 
29 Kerja analitis dan pengkajian diagnostik yang baru dilakukan oleh para mitra pembangunan lain, dengan 

pembaharuan semestinya, dapat digunakan. Pengkajian gabungan dengan para mitra pembangunan lain akan 
didorong. 
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upaya perlindungan dan tipe operasi. Dalam semua kasus, ketentuan-ketentuan 
tersebut dan segala langkah tambahan yang perlu dilakukan oleh peminjam 
untuk mencapai dan mempertahankan ekuivalensi dan kapasitas pelaksanaan 
yang bisa diterima akan menjadi bagian dari kewajiban-kewajiban peminjam 
sesuai kontrak dengan ADB untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang normal 
harus dilakukan dalam kegiatan-kegiatan yang didanai ADB.  

(ix) Mekanisme akuntabilitas ADB. Penggunaan sistem negara dalam upaya 
perlindungan tidak akan mengubah peran mekanisme akuntabilitas ADB. 

(x) Pendekatan secara bertahap.  Penggunaan sistem negara dalam upaya 
perlindungan akan mencakup sejumlah kecil negara-negara berkembang 
anggota ADB dengan fokus pada tingkat subnasional, sektor atau lembaga 
selama 3 tahun pertama setelah kebijakan diberlakukan. Satu tinjauan 
operasional tentang keefektifan penerapan dan penggunaan sistem negara 
dalam upaya perlindungan akan dilakukan 3 tahun setelah kebijakan 
diberlakukan.  

 
69. Lampiran 6 memberikan rincian tentang pendekatan untuk memperkuat dan 
menggunakan sistem negara dalam upaya perlindungan.  
 
 

d. Proyek-proyek dengan Pembiayaan Bersama (Cofinancing) 

70. ADB akan berupaya untuk berkolaborasi dengan peminjam/klien dan para penyandang 
dana dampingan untuk mengadopsi satu proses tunggal untuk pengkajian sosial dan 
lingkungan dan perencanaan serta persyaratan dokumentasi, konsultasi dan pengungkapan 
yang seragam untuk memenuhi prinsip-prinsip dan persyaratan perlindungan ADB dan 
penyandang dana dampingan. 
 
C. Peran dan Tanggung Jawab 

1. Peran dan Tanggung Jawab ADB 

71. ADB bertanggung-jawab untuk menyaring proyek-proyek untuk menetapkan persyaratan 
upaya perlindungan ADB; menjalankan uji tuntas; dan meninjau pengkajian dan rencana sosial 
dan lingkungan yang dilakukan peminjam/klien untuk memastikan bahwa ada langkah-langkah 
upaya perlindungan untuk sedapat mungkin menghindari, dan meminimalkan, mitigasi serta 
memberikan kompensasi atas dampak-dampak sosial dan lingkungan yang merugikan, sesuai 
dengan prinsip-prinsip kebijakan upaya perlindungan ADB dan Persyaratan Perlindungan 1-4; 
menentukan kelayakan pembiayaan ADB; membantu peminjam/klien dalam membangun 
kapasitas untuk melaksanakan upaya perlindungan; dan memantau serta mengawasi kinerja 
sosial dan lingkungan peminjam/klien dalam seluruh siklus proyek. ADB juga akan 
mengungkapkan rencana-rencana dan kerangka-kerangka kerja perlindungan, termasuk 
laporan pengkajian dan pemantauan sosial dan lingkungan, di situs webnya.  
 
72. Apabila peminjam/klien gagal memenuhi perjanjian hukum mengenai persyaratan upaya 
perlindungan, termasuk yang dijelaskan dalam rencana dan kerangka kerja upaya 
perlindungan, ADB akan mengupayakan tindakan-tindakan perbaikan dan bekerja bersama 
peminjam/klien untuk bisa mematuhinya kembali. Apabila peminjam/klien gagal untuk 
mematuhinya kembali, ADB bisa menerapkan tindakan hukum, termasuk penangguhan, 
pembatalan, atau percepatan waktu jatuh tempo yang ada di dalam perjanjian hukum ADB. 
Sebelum melakukan langkah-langkah tersebut, ADB menggunakan sarana-sarana lain yang 
tersedia untuk memperbaiki situasi agar memuaskan semua pihak yang menjadi bagian dari 
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perjanjian-perjanjian hukum itu, termasuk mengawali dialog dengan pihak-pihak yang 
bersangkutan untuk memenuhi perjanjian-perjanjian hukum.  
 

2. Peran dan Tanggung Jawab Peminjam/Klien 

73. Peminjam/klien  bertanggung-jawab atas pengkajian proyek-proyek dan dampak-
dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkannya, mempersiapkan rencana upaya 
perlindungan, dan melibatkan masyarakat yang terkena dampak melalui pengungkapan 
informasi, konsultasi  dan partisipasi dengan penyampaian informasi terlebih dulu  dengan cara 
yang sesuai dengan semua prinsip kebijakan dan persyaratan upaya perlindungan. 
Peminjam/klien  akan menyerahkan kepada ADB  semua informasi yang dibutuhkan, termasuk 
laporan-laporan pengkajian, perencanaan/kerangka kerja upaya perlindungan, dan laporan 
pemantauan untuk ditinjau ADB. Peminjam/klien  harus mematuhi undang-undang, peraturan, 
dan standar negara tempatan. Lebih jauh lagi, peminjam/klien  harus melaksanakan langkah-
langkah upaya perlindungan yang disepakati dengan ADB guna mewujudkan prinsip-prinsip 
kebijakan dan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Persyaratan Upaya Perlindungan 
1-4. Untuk memastikan bahwa para kontraktor melaksanakan langkah-langkah yang disepakati 
dengan semestina, peminjam/klien  akan memasukkan persyaratan upaya perlindungan dalam 
dokumen-dokumen lelang dan kontrak-kontrak kerja sipil.  Apabila kebijakan dan peraturan 
upaya perlindungan di tingkat nasional berbeda dengna pernyataan kebijakan ADB tentang 
upaya perlindungan termasuk Persyaratan Upaya Perlindungan 1-4, ADB dan peminjam/klien 
akan menyusun dan menyepakati langkah-langkah yang spesifik untuk memastikan bahwa 
prinsip-prinsip dan persyaratan kebijakan upaya perlindungan ADB ditaati.  
 

 
VI.  PENGATURAN PELAKSANAAN DAN IMPLIKASI SUMBER DAYA 

A. Pelaksanaan dan Pemantauan  

74. Pelaksanaan SPS di tingkat korporasi akan dipandu oleh rencana aksi jangka 
menengah 3 tahun, dimulai dengan periode 2010-2012. Rencana-rencana aksi harus 
dikembangkan berdasarkan elemen-elemen kunci berikut ini: (i) mendukung pengembangan 
kapasitas para peminjam/klien untuk mewujudkan upaya perlindungan; (ii)  mengembangkan 
dan mempertahankan kelengkapan dan instrumen (seperti panduan dan buku pegangan) untuk 
membantu dalam melaksanakan SPS; (iii) memastikan kapasitas kelembagaan dan sumber 
daya ADB untuk pelaksanaan SPS; dan (iv) memperbaiki dan mempertahankan sistem tinjauan 
dan pemantauan kepatuhan internal ADB. Rencana aksi 2010-212, termasuk usulan tindakan, 
hasil-hasil terkait dan sumber daya yang diperlukan ada di Lampiran 2.  
 
75. ADB akan memantau dan mengevaluasi keseluruhan kinerja upaya perlindungannya 
dalam mencapai tujuan-tujuan SPS. ADB akan tetap menggunakan sistem tinjauan dan 
pemantauan kepatuhan internal untuk mengkaji kinerja bank secara luas dan kinerja tingkat 
proyek dalam kaitannya dengan pernyataan kebijakan ADB tentang upaya perlindungan.  
 
B. Implikasi Sumber Daya  

76. ADB akan mengalokasikan sumber daya yang sesuai untuk memastikan bahwa SPS 
dilaksanakan secara efektif. Dalam mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi sumber daya, 
berbagai pilihan sedang dikaji dalam konteks pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: (i)  
pembagian secara adil kenaikan kebutuhan sumber daya dengan efisien dan efektif di seluruh 
anggaran administrasi internal, bantuan teknis, dan pinjaman, yang ditentukan oleh batas 
antara tanggung jawab ADB dan peminjam/klien; (ii) efisiensi dan penyederhanaan syarat-
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syarat prosedural internal untuk mencapai tujuan-tujuan upaya perlindungan ADB dan 
mematuhi prinsip-prinsip SPS; dan (iii) langkah-langkah efisiensi, yang akan mencakup 
perbaikan kesesuaian antara ketrampilan staff dengan kebutuhan operasional dan kompetensi, 
pengoptimalan jumlah tenaga ahli khusus (spesialis) di kantor pusat dan kantor perwakilan ADB, 
dan peningkatan spesialisasi sektor dan pemusatan sumber daya spesialis.  
 
77. SPS memberi penekanan besar pada kebutuhan untuk membantu negara-negara 
berkembang anggota ADB untuk memperkuat sistem perlindungan mereka sendiri dan 
mengembangkan kapasitas untuk melaksanakannya. Pengembangan kapasitas seperti itu akan 
diwujudkan bersama dengan para mitra bilateral dan multilateral, dengan didasarkan pada 
kebutuhan negara-negara tersebut. Target untuk mendapatkan sumber dana sebesar $80-100 
juta, melalui pembentukan satu dana perwalian untuk menggalang dana-dana dari pihak luar  
akan diusahakan dalam jangka menengah untuk (i) mendukung negara-negara berkembang 
anggota ADB untuk memperkuat kebijakan, kerangka kerja hukum, peraturan, aturan dan 
prosedur tentang upaya perlindungan mereka; (ii) membantu pengembangan kapasitas 
lembaga-lembaga pemerintah negara-negara berkembang anggota ADB, peminjam/klien dan 
masyarakat sipil di tingkat nasional, subnasional, sektor, lembaga dan proyek; dan (iii) bekerja 
bersama negara-negara anggota ADB untuk melakukan pengkajian terntang ekuivalensi dan 
penerimaan pernyataan kebijakan perlindungan, dan diagnostik sesuai dengan permintaan.  
 
78. ADB telah mencapai kemajuan yang sistematis dalam merekrut para spesialis dalam 
bidang upaya perlindungan selama tahun-tahun belakangan ini. Sejak disetujuinya Kebijakan 
Lingkungan pada 2002, ketika ADB sudah memiliki 19 spesialis lingkungan (18 staf 
internasional dan 1 staf nasional), ada peningkatan bersih jumlah spesialis di bidang lingkungan 
sebesar 14 persen (8 staf internasional dan 6 staf nasional). Sejak Kebijakan Pemukiman 
Kembali Tidak Secara Sukarela  disetujui pada 1995 dan kemudian Kebijakan Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat disetujui pada 1998, jumlah staf ahli di bidang perlindungan sosial telah 
meningkat dari hanya 1 orang staf internasional menjadi 22 staf internasional dan 9 staf 
nasional pada Mei 2009. Saat ini, ADB telah memiliki secara keseluruhan 48 posisi staf 
internasional untuk melakukan tinjauan kebijakan perlindungan, termasuk 26 posisi spesialis 
lingkungan dan 22 posisi spesialis pembangunan sosial. 30  ADB memiliki 17 posisi staft 
tambahan yang bekerja di bidang upaya perlindungan, termasuk 8 posisi staf nasional untuk 
lingkungan, dan 9 posisi staf untuk perlindungan sosial, 12 posisi diantaranya dialokasikan di 7 
kantor perwakilan ADB. 
 
 
79. Implikasi sumber daya telah dikaji dalam konteks survei internal dan penerapan 
koefiesien jumlah staff-per-minggu minggu-staf untuk tugas-tugas uji tuntas upaya perlindungan, 
tinjauan dan supervisi di dalam ADB. Perkiraan menunjukkan bahwa kenaikan sumber daya 
staf dengan kisaran jumlah 1253-1749 orang-minggu per tahun akan diperlukan untuk kerja 
tinjauan upaya perlindungan dalam jangka pendek dan menengah (2010–2012).31 Perkiraan 
peningkatan kebutuhan sumber daya staf bidang perlindungan terutama karena volume 
operasional meningkat pesat dalam tahun-tahun belakangan ini serta dalam konteks 
penambahan setoran modal ADB yang kelima (Fifth General Capital Increase). Perkiraan-
perkiraan tersebut tergantung pada asumsi-asumsi yang berkaitan dengan prosedur tinjauan 
                                                 
30 Staf-staf ini tidak bekerja khusus di bidang upaya perlindungan dan alokasi waktu mereka untuk bidang ini berkisar 

antara 30% hingga  90%.  
31 Perkiraan sumber daya staf yang dibutuhkan didasarkan pada satu analisis yang dilakukan untuk (i) mengkaji 

kecukupan sumber daya staf untuk melaksanakan persyaratan-persyaratan upaya perlindungan yang ada saat ini 
yang akan ditetapkan di dalam kebijakan baru; (iii) mengidentifikasi implikasi sumber daya untuk pembaharuan 
kebijakan upaya perlindungan; dan (iii) mengidentifikasi pilihan-pilihan yang menawarkan penggunaan dan alokasi 
sumber daya manusia yang ada untuk kerja upaya perlindungan secara optimal.  
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internal tentang upaya perlindungan, penempatan kembali sumber daya staf di dalam ADB, 
input waktu staf untuk bidang perlindungan secara aktual, serta komposisi dan ragam proyek 
yang akan dilaksanakan.32 Tambahan sumber daya manusia akan diisi dalam kerangka waktu 
jangka menengah 3 tahun dengan beragam posisi staf (baik staf internasional dan staf  nasional) 
dan staf konsultan. Apabila diperlukan, prioritas untuk meningkatkan kapasitas staf dapat 
diberikan pada kantor-kantor perwakilan ADB. Peran para staf nasional akan ditingkatkan 
dengan program-program pelatihan yang tepat. Mereka akan diharuskan untuk menyesuaikan 
dengan tiga bidang utama: (i) meningkatkan pelaksanaan persyaratan kebijakan yang ada saat 
ini yang akan dipertahankan di dalam SPS; (ii) melaksanakan persyaratan baru tentang 
keterlibatan masyarakat; dan (iii) melakukan tugas-tugas tambahan untuk meninjau upaya 
perlindungan dalam pelaksanaan proyek untuk proyek-proyek dengan dampak dan risiko yang 
besar. Selain itu, kemungkinan akan diperlukan sumber daya tambahan di bidang hukum di 
Kantor Penasehat Hukum ADB untuk menangani aspek-aspek hukum pelaksanaan kebijakan 
upaya perlindungan dan untuk meninjau pengkajian ekuivalensi terhadap CSS. 
 
80. Dalam jangka menengah, akan ada kenaikan biaya terkait dengan CSS. Jumlah staff 
professional per minggu [Jumlah minggu staf profesional] mungkin perlu ditambah setiap tahun 
untuk melakukan pengkajian ekuivalensi tentang CSS sesuai dengan permintaan. Ini bisa 
mencakup 5- 12 staff-per-minggu untuk setiap pengkajian ekuivalensi dan tambahan sejumlah 
staff-per-minggu [5-12 minggu staf untuk tiap pengkajian ekuivalensi dan minggu-staf tambahan] 
untuk pengkajian penerimaan. Potensi peningkatan kebutuhan sumber daya staf dapat dipenuhi 
sebagian dengan melibatkan staf konsultan berdasarkan kebutuhan. Selain itu, Bank Dunia 
memainkan peranan penting dalam mengembangkan dan menerapkan metodologi untuk 
diagnostik CSS dan ada minat yang kuat untuk melakukan kerja sama di bidang ini. 
Bekerjasama dengan lembaga-lembaga mitra seperti Bank Dunia juga akan memungkinkan 
peningkatan efektifitas dan memastikan efisiensi sumber daya tambahan.  
 
C. Tanggal Berlaku dan Periode Transisi 

81. SPS dan Lampiran 1-6 akan mulai berlaku enam bulan setelah tanggal persetujuan oleh 
Dewan Direktur ADB. Untuk proyek-proyek yang mengawali persiapan setelah tanggal 
berlakunya kebijakan, maka SPS dan lampiran 1-6 akan berlaku bagi proyek tersebut. Untuk 
proyek-proyek yang telah selesai melakukan Pertemuan Tinjauan Manajemen (Management 
Review Meeting) atau tahap apapun di bawah fasilitas pembiayaan multi tahap (MFF) yang ada 
dimana tinjauan Manajemen terhadap permintaan pendanaan berkala telah selesai dilakukan 
pada saat tanggal berlakunya pinjaman tersebut secara efektif, maka yang akan berlaku adalah 
kebijakan-kebijakan ADB berikut: Kebijakan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela   
(1995), Kebijakan Penduduk Asli/Masyarakat Adat (1998) dan Kebijakan Lingkungan (2002). 
 
D. Tinjauan Kebijakan  

82. Sebuah tinjauan akan dilakukan 5 tahun setelah berlakunya Pernyataan tentang 
Kebijakan Upaya Perlindungan untuk mengkaji efektifitasnya dalam mencapai tujuan-tujuan 
upaya perlindungan ADB. Selain itu, sebuah tinjauan operasional akan dilakukan 3 tahun 
setelah kebijakan diberlakukan, dengan penekanan khusus untuk mengkaji (i) kemajuan dalam 
penggunaan CSS dan efektifitasnya; (ii) pelaksanaan persyaratan upaya perlindungan untuk 
proyek-proyek intermediasi keuangan dan efektifitas persyaratan-persyaratan tersebut. Baik 
tinjauan 3 tahun maupun 5 tahun akan dilakukan oleh Departemen Evaluasi Independen dan 
laporan-laporan hasil tinjauan tersebut akan diserahkan kepada Dewan Direktur dan 
                                                 
32 Jumlah proyek yang diantisipasi akan ada yang digunakan untuk perkiraan sumber daya didasarkan pada data dari 

Sistem Informasi Pemrosesan Proyek (Project Processing Information System/PPIS). 
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Manajemen ADB. Dengan mempertimbangkan rekomendasi tinjauan 3 tahun dan pandangan 
Komite Efektifitas Pembangunan (Develoment Effectiveness Committee) dalam Dewan Direktur 
ADB, Manajemen akan menyerahkan makalah kepada Dewan Direktur tentang penerapan CSS 
dan pelaksanaan persyaratan upaya perlindungan untuk proyek-proyek intermediasi keuangan 
untuk mendapat persetujuan dari Dewan Direktur. Manajemen juga akan menyerahkan sebuah 
makalah kepada Dewan Direktur dengan memperhitungkan tinjauan 5 tahunan. 
 
 

VII. REKOMMENDASI 

83. Presiden merekomendasikan agar Dewan Direktur menyetujui Pernyataan Kebijakan 
tentang Upaya Perlindungan ADB seperti dijelaskan dalam makalah ini, termasuk Bab V dan VI, 
dan Laporan 1-6, yang akan menggantikan Kebijakan Pemukiman Kembali Tidak Secara 
Sukarela   (1995), Kebijakan Penduduk Asli/Masyarakat Adat (1998) dan Kebijakan Lingkungan 
(2002), dan kalimat kedua paragraf 73, paragraf 77-85 dan 92 dalam Kebijakan Komunikasi 
Publik (2005). 
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PERSYARATAN UPAYA PERLINDUNGAN 1: LINGKUNGAN  
 

A.  Pengantar 
 
1. Persyaratan Upaya Perlindungan 1 memberi garis besar tentang persyaratan-
persyaratan yang harus dipenuhi ketika menjalankan upaya perlindungan lingkungan untuk 
proyek-proyek yang didukung oleh ADB. Persyaratan ini membahas tentang tujuan-tujuan dan 
cakupan penerapan dan menggarisbawahi persyaratan-persyaratan untuk melakukan proses 
pengkajian lingkungan. Termasuk dalam persyaratan-persyaratan tersebut adalah pengkajian 
dampak, perencanaan dan pengelolaan mitigasi dampak, menyusun laporan-laporan 
pengkajian lingkungan, mengungkapkan informasi dan melakukan konsultasi, membentuk 
mekanisme penanganan keluhan, dan pemantauan serta pelaporan. Dokumen ini juga 
mencakup persyaratan-persyaratan upaya perlindungan lingkungan khusus yang berkenaan 
dengan konservasi keragamanhayati dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, 
pencegahan dan pengurangan polusi, kesehatan dan keselamatan kerja dan masyarakat, dan 
pelestarian sumber daya budaya ragawi. Tingkat penerapan persyaratan-persyaratan khusus 
dibentuk melalui proses pengkajian lingkungan dan kepatuhan terhadap persyaratan dicapai 
melalui pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan sesuai yang disepakati oleh ADB dan 
peminjam/klien. 
 
B.  Tujuan 
 
2. Persyaratan Upaya Perlindungan 1 ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek-
proyek ini ramah lingkungan dan berkelanjutan dan untuk mendukung agar isu-isu lingkungan 
dimasukkan ke dalam pertimbangan-pertimbangan pada proses pengambilan keputusan proyek.  
 

C. Cakupan Penerapan 
 
3. Persyaratan-persyaratan tersebut berlaku untuk semua proyek pemerintah dan 
nonpemerintah yang didanai dan/atau dilakukan oleh ADB, dan komponen-komponennya tanpa 
menimbang sumber pendanaan, termasuk proyek-proyek investasi yang didanai melalui 
pinjaman; dan/atau hibah; dan/atau cara lain, seperti penyertaan modal dan/atau jaminan 
(selanjutnya disini akan diacu secara luas sebagai proyek).  
 
D.  Persyaratan-Persyaratan  
 

1.  Pengkajian Lingkungan  
 
4. Pengkajian lingkungan merupakan satu istilah generik yang digunakan untuk 
menjelaskan satu proses analisis dan perencanaan lingkungan untuk menangani dampak-
dampak dan risiko-risiko lingkungan yang berkaitan dengan sebuah proyek. Di tahap dini dalam 
persiapan proyek, peminjam/klien akan mengidentifikasi potensi dampak dan risiko lingkungan 
langsung, tidak langsung, kumulatif dan didorong oleh proyek terhadap sumber daya fisik, 
biologi, sosial ekonomi dan budaya fisik dan menentukan nilai penting dan cakupannya melalui 
konsultasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk dengan penduduk yang terkena 
dampak dan LSM-LSM yang peduli. Jika potensi dampak  dan risiko telah teridentifikasi, 
peminjam/klien akan melakukan pengkajian lingkungan sedini mungkin dalam siklus proyek. 
Untuk proyek-proyek yang mempunyai potensi dampak yang sangat merugian yang beragam, 
tak terpulihkan atau luar biasa, peminjam/klien akan menelaah alternatif-alternatif untuk lokasi, 
rancangan, teknologi dan komponen-komponen proyek yang akan menghindari, dan jika 
penghindaran tidak memungkinkan, meminimalkan dampak dan risiko lingkungan yang 
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merugikan. Latar belakang pemikiran dalam memilih lokasi khusus, rancangan, teknologi dan 
komponen-komponen proyek akan didokumentasikan dengan semestinya, termasuk analisis 
biaya manfaat, dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat lingkungan dari berbagai 
alternatif. Alternatif “untuk tidak melakukan proyek” juga akan dipertimbangkan. 
 
5. Proses pengkajian akan didasarkan pada informasi yang ada saat ini, termasuk 
deskripsi akurat tentang proyek dan data dasar yang semestinya tentang lingkungan dan sosial.  
Pengkajian lingkungan akan mempertimbangkan semua potensi dampak dan risiko yang akan 
ditimbulkan proyek terhadap sumber daya fisik, biologis, sosial ekonomi (kesehatan dan 
keselamatan kerja, kesehatan dan keselamatan masyarakat, kelompok-kelompok rentan dan 
isu-isu gender, dan dampak-dampak pada penghidupan melalui media lingkungan [Apendiks 2, 
paragraf 6]) dan sumber daya budaya ragawi secara terpadu. Potensi dampak dan risiko 
lingkungan proyek akan ditinjau berdasarkan persyaratan yang disajikan dalam dokumen ini 
serta hukum dan peraturan yang berlaku dalam jurisdiksi tempat proyek beroperasi yang 
berkenaan dengan permasalahan lingkungan, termasuk kewajiban negara tempatan di bawah 
hukum internasional. 
 
6. Dampak-dampak  dan risiko-risiko akan dianalisis dalam konteks wilayah pengaruh 
proyek. Wilayah pengaruh proyek ini mencakup (i) lokasi utama proyek dan fasilitas-fasilitas 
terkait yang dikembangkan atau dikendalikan peminjam /klien (termasuk para kontraktornya), 
seperti koridor transmisi sumber listrik, jalur pipa, kanal, terowongan, jalan akses, tempat 
material bangunan dan tempat-tempat pembuangan, dan kamp konstruksi; (ii) fasilitas terkait 
yang tidak didanai sebagai bagian dari proyek (pendanaan bisa saja diberikan secara terpisah 
oleh peminjam/klien atau oleh pihak ketiga), dan fasilitas-fasilitas yang kelaikan dan 
keberadaannya secara khusus tergantung pada proyek dan yang memberikan layanan barang 
dan jasa yang penting bagi keberhasilan pelaksanaan proyek; (iii) wilayah-wilayah dan 
komunitas-komunitas yang berpotensi terkena dampak kumulatif yang diakibatkan rencana 
pengembangan proyek lebih jauh, sumber daya lain yang mempunyai dampak serupa dalam 
wilayah geografis, segala proyek atau kondisi yang ada, dan segala pengembangan yang 
berkaitan dengan proyek yang secara realistis ditentukan pada saat dilakukan pengkajian; dan 
(iv) wilayah-wilayah dan komunitas-komunitas yang berpotensi terkena dampak dari 
pembangunan-pembangunan yang tidak terencanakan namun dapat diramalkan yang 
ditimbulkan proyek yang bisa terjadi kemudian atau di lokasi yang berbeda. Wilayah pengaruh 
tidak mencakup potensi dampak yang mungkin timbul tanpa adanya proyek atau tidak terkait 
proyek. Dampak-dampak dan risiko-risiko lingkungan juga akan dianalisis untuk semua tahapan 
yang relevan dalam siklus proyek, termasuk aktivitas-aktivitas prakonstruksi, konstruksi, 
operasi, pelepasan penugasan, dan pascapenutupan seperti rehabilitasi atau restorasi. 
 
7. Pengkajian akan mengidentifikasi potensi efek lintas batas, seperti polusi udara, 
peningkatan penggunaan atau kontaminasi jalur air internasional, serta dampak global, seperti 
emisi gas rumah kaca dan dampak terhadap spesies dan habitat yang terancam punah. 
 
8. Pengkajian lingkungan akan menelaah apakah perorangan-perorangan dan kelompok-
kelompok tertentu bisa berpotensi terkena dampak lingkungan yang merugikan secara berbeda 
atau terlalu besar oleh proyek karena keterpinggiran atau status kerentanan mereka, khususnya 
penduduk miskin, perempuan dan anak-anak dan Penduduk Asli/Masyarakat Adat. Apabila 
perorangan atau kelompok seperti itu teridentifikasi, pengkajian lingkungan akan 
merekomendasikan langkah-langkah dengan sasaran khusus dan berbeda sehingga dampak-
dampak lingkungan yang merugikan tidak secara berlebihan harus mereka tanggung. 
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9. Tergantung pada nilai penting dampak dan risiko proyek, pengkajian bisa terdiri dari 
satu pengkajian dampak lingkungan (environmental impact assessment/EIA) skala penuh untuk 
proyek-proyek kategori A, sebuah telaah lingkungan awal (initial environmental examination/IEE) 
atau proses yang setara untuk proyek-proyek kategori B, atau sebuah tinjauan pustaka.  
Sebuah laporan EIA mencakup elemen-elemen utama berikut: (i) ringkasan eksekutif, (ii) 
deskripsi proyek, (iii) deskripsi tentang lingkungan (dengan data dasar yang lengkap), (iv) 
dampak lingkungan yang diantisipasi akan terjadi dan langkah-langkah mitigasi, (v) analisis 
alternatif-alternatif, (vi) rencana pengelolaan lingkungan, (vii) konsultasi dan pengungkapan 
informasi, dan (viii) kesimpulan dan rekomendasi. Tambahan pada apendiks ini memberikan 
rincian lebih jauh. Sebuah IEE, dengan cakupannya yang sempit, bisa dilakukan untuk proyek-
proyek dengan dampak terbatas dengan jumlah yang sedikit, umumnya khas sesuai lokasi, 
biasanya dapat dipulihkan dan bisa segera ditangani melalui langkah-langkah mitigasi. 
 
10. Jika proyek melibatkan aktivitas-aktivitas atau fasilitas-fasilitas yang sudah ada, para 
tenaga ahli eksternal yang relevan akan melakukan audit lingkungan untuk menentukan 
keberadaan wilayah dimana proyek bisa menimbulkan atau sedang menimbulkan risiko dan 
dampak lingkungan. Jika proyek tidak melihat adanya perluasan baru yang berarti di masa 
depan, audit tersebut menjadi pengkajian lingkungan proyek tersebut. Sebuah laporan audit 
lingkungan umumnya mencakup elemen-elemen utama berikut: (i) ringkasan eksekutif; (ii) 
deskripsi tentang fasilitas, termasuk aktivitas-aktivitas di masa lalu dan saat ini; (iii) ringkasan 
hukum, peraturan dan standar nasional, lokal dan lainnya yang berlaku tentang lingkungan; (iv) 
prosedur audit dan pemeriksaan lokasi; (v) temuan-temuan dan bidang-bidang yang menjadi 
perhatian; (vi) rencana aksi perbaikan yang memberikan tindakan-tindakan perbaikan yang 
semestinya untuk setiap bidang perhatian, termasuk biaya dan jadwal. 
 
11. Jika proyek mencakup pengembangan atau perubahan kebijakan, rencana atau proyek 
yang kemungkinan akan menimbulkan dampak lingkungan yang besar yang bersifat regional 
atau sektoral, akan diperlukan pengkajian lingkungan strategis. Sebuah laporan pengkajian 
lingkungan strategis akan mencakup (i) analisis skenario, (ii) pengkajian dampak jangka 
panjang dan tidak langsung, (iii) deskripsi tentang proses konsultasi, dan (iv) penjelasan 
tentang pemilihan pilihan. 

 
2.  Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan  

 
12. Peminjam/klien akan menyusun satu rencana pengelolaan lingkungan (environmental 
management plan/EMP) yang menangani potensi dampak dan risiko yang teridentifikasi oleh 
pengkajian lingkungan. EMP akan mencakup usulan langkah-langkah  mitigasi, persyaratan 
pemantauan dan pelaporan lingkungan, prosedur respons keadaan darurat, pengaturan 
kelembagaan terkait, pengembangan kapasitas dan langkah-langkah pelatihan, jadwal 
pelaksanaan, perkiraan biaya, dan indikator-indikator kinerja. Apabila dampak dan risiko tidak 
bisa dihindari atau dicegah akan diidentifikasi langkah-langkah dan aksi-aksi mitigasi sehingga 
proyek dirancang, dibangun, dan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang 
berlaku dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen ini. Tingkat rincian dan 
kompleksitas dokumen-dokumen perencanaan lingkungan dan prioritas langkah-langkah dan 
tindakan-tindakan yang teridentifikasi akan sebanding dengan dampak dan risiko proyek. 
Pertimbangan-pertimbangan kunci antara lain adalah mitigasi potensi dampak merugikan pada 
tingkat “tidak ada dampak merugikan yang signifikan pada pihak ketiga”, prinsip yang 
melakukan pencemaranlah yang membayar (polluter pays principle), pendekatan kehati-hatian 
(precautionary approach) dan manajemen adaptif. 
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13. Jika dampak residual nampaknya akan tetap besar setelah dilakukan langkah-langkah 
mitigasi, EMP juga akan mencakup langkah-langkah pemberian kompensasi (penyeimbang) 
yang semestinya yang bertujuan untuk memastikan bahwa proyek tidak akan menyebabkan 
"net degradation" yang berarti pada lingkungan. Langkah-langkah seperti itu bisa terkait, 
misalnya, dengan pelestarian habitat dan keragamanhayati, pelestarian kondisi ambien, dan 
emisi gas rumah kaca. Kompensasi keuangan sebagai pengganti bisa diterima dalam kondisi 
luar biasa, dengan catatan kompensasi digunakan untuk memberikan manfaat lingkungan yang 
sama dan sebanding dengan dampak residual yang diakibatkan proyek. 
 
14. EMP tersebut akan mengartikan hasil-hasil yang diharapkan sebagai peristiwa-peristiwa 
yang sedapat mungkin terukur dan akan mencakup indikator-indikator atau sasaran-sasaran 
kinerja yang dapat dilacak selama periode yang ditetapkan.  Ia akan cepat tanggap terhadap 
perubahan-perubahan dalam rancangan proyek, seperti misalnya perubahan besar dalam 
lokasi atau rute proyek, atau dalam teknologi, peristiwa tak terduga, dan hasil-hasil 
pemantauan.  
 
15. Kadang-kadang, keterlibatan pihak ketiga akan mempengaruhi pelaksanaan EMP. 
Sebuah pihak ketiga bisa saja, antara lain, sebuah lembaga pemerintah, sebuah kontraktor, 
atau pelaksana sebuah fasilitas terkait. Jika pihak ketiga menimbulkan risiko yang tinggi dan 
peminjam/klien mempunyai kendali atau pengaruh atas tindakan-tindakan dan perilaku pihak 
ketiga, peminjam/klien akan berkolaborasi dengan pihak ketiga untuk mencapai hasil yang 
sesuai dengan persyaratan peminjam/klien. Tindakan-tindakan khusus akan ditentukan kasus 
per kasus. 
 
16. Peminjam/klien akan menggunakan tenaga ahli yang mempunyai kualifikasi dan 
pengalaman di bidangnya untuk menyiapkan pengkajian lingkungan dan EMP. Untuk proyek-
proyek yang sangat rumit dan peka, panel penasehat indepen yang terdiri dari para ahli yang 
tidak terkait dengan proyek akan digunakan selama persiapan dan pelaksanaan proyek. 
 

3. Pengungkapan Informasi  
 
17. Peminjam/klien akan menyerahkan dokumen-dokumen berikut ini pada ADB untuk 
ditayangkan di situs web ADB: 

(i) satu kosep EIA penuh (termasuk konsep EMP) paling tidak 120 hari sebelum 
pertimbangan Dewan ADB, dan/atau pengkajian lingkungan dan kerangka kerja 
tinjauan sebelum penilaian proyek, jika berlaku; 

(ii) EIA/IEE akhir; 
(iii) Satu EIA/IEE baru atau terkini dan rencana aksi perbaikan disusun selama 

pelaksanaan proyek, jika ada; dan  
(iv) Laporan pemantauan lingkungan. 

 
18. Peminjam/klien akan memberikan informasi yang relevan tentang lingkungan, termasuk 
informasi dari dokumen di paragraf 17 dengan tepat waktu, di tempat yang bisa dijangkau dan 
dalam bentuk dan bahasa yang bisa dipahami oleh penduduk yang terkena dampak dan para 
pemangku kepentingan lainnya. Untuk mereka yang buta huruf, akan digunakan metode 
komunikasi yang sesuai. 
  

4. Konsultasi dan Partisipasi 
 
19. Peminjam/klien akan melaksanakan konsultasi yang bermakna dengan penduduk yang 
terkena dampak dan para pemangku kepentingan lain yang peduli, termasuk masyarakat sipil, 
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dan memfasilitasi partisipasi mereka dengan memberikan informasi terlebih dahulu. Konsultasi 
bermakna adalah satu proses yang (i) dimulai secara dini pada tahap persiapan proyek dan 
dilaksanakan secara berkesinambungan dalam seluruh siklus proyek 1 ; (ii) melakukan 
pengungkapan informasi yang relevan dan memadai yang bisa dipahami dan  langsung 
dijangkau oleh penduduk yang terkena dampak; (iii) dilakukan dalam suasana yang bebas dari 
intimidasi atau pemaksaan; (iv) inklusif dan peka gender, dan disesuaikan dengan kebutuhan 
kelompok-kelompok yang kurang beruntung dan rentan; dan (v) memungkinkan dimasukkannya 
semua pandangan yang relevan dari penduduk yang terkena dampak dan para pemangku 
kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan seperti perancangan proyek, langkah-
langkah mitigasi, pembagian manfaat dan peluang pembangunan, dan isu-isu pelaksanan. 
Konsultasi akan dilakukan dengan cara yang sebanding dengan dampak yang ditanggung oleh 
penduduk yang terkena dampak. Proses konsultasi dan hasil-hasilnya harus didokumentasikan 
dan tercermin dalam laporan pengkajian lingkungan. 
 

5.  Mekanisme Penanganan Keluhan 
 
20. Peminjam/klien akan membentuk satu mekanisme untuk menerima dan memfasilitasi 
pemecahan permasalahan, komplain dan keluhan penduduk yang terkena dampak tentang 
kinerja lingkungan proyek. Mekanisme penanganan keluhan harus mempunyai skala yang 
sebanding dengan risiko dan dampak merugikan yang ditimbulkan proyek. Ia harus menjawab 
permasalahan dan keluhan penduduk yang terkena dampak dengan cepat, dengan 
menggunakan satu proses yang bisa dipahami dan transparan yang peka gender, selaras 
dengan budaya, dan langsung bisa dijangkau oleh semua segmen penduduk yang terkena 
dampak tanpa mengeluarkan biaya dan tanpa retribusi. Mekanisme tersebut tidak boleh 
menghambat akses ke penyelesaian secara judisial atau administratif di suatu negara. 
Penduduk yang terkena dampak akan diberi informasi tentang mekanisme tersebut secara 
semestinya. 
 

6.  Pemantauan dan Pelaporan 
 
21.  Peminjam/klien akan memantau dan mengukur kemajuan pelaksanaan EMP. Cakupan 
aktivitas pemantauan akan sebanding dengan risiko dan dampak yang ditimbulkan proyek. 
Selain mencatat informasi untuk melacak kinerja, peminjam/klien akan melakukan inspeksi 
untuk memverifikasi kepatuhan dengan EMP dan kemajuan dalam mencapai hasil-hasil yang 
diharapkan. Untuk proyek-proyek yang cenderug menimbulkan dampak lingkungan merugikan 
yang besar, peminjam/klien akan menggunakan para tenaga ahli ekternal yang mempunyai 
kualifikasi dan pengalaman atau LSM-LSM yang mempunyai kualifikasi untuk memverifikasi 
informasi pemantauannya. Peminjam/klien akan mendokumentasikan hasil-hasil pemantauan, 
mengidentifikasi tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan dan mencerminkannya dalam 
satu rencana aksi perbaikan. Peminjam/klien akan melaksanakan tindakan-tindakan perbaikan 
tersebut dan menindaklanjuti tindakan-tindakan tersebut untuk menjamin keefektifannya. 
 
22. Peminjam/klien akan menyusun laporan pemantauan berkala yang menjelaskan kemajuan 
dalam pelaksanaan EMP dan isu-isu kepatuhan dan tindakan-tindakan perbaikan, jika ada. 
Peminjam/klien akan menyerahkan paling tidak laporan pemantauan semi-tahunan selama 
konstruksi untuk proyek-proyek yang cenderung mempunyai dampak lingkungan merugikan yang 
besar dan laporan-laporan pemantauan tiga bulanan untuk proyek-proyek yang sangar rumit dan 
peka. Untuk proyek-proyek yang cenderung memiliki dampak lingkungan yang merugikan selama 
                                                 
1  Untuk proyek-proyek kategori A, konsultasi-konsultasi seperti itu akan perlu mencakup konsultasi-konsultasi di 

tahap dini kerja lapang EIA dan ketika konsep laporan EIA tersedia selama persiapan proyek dan sebelum 
penilaian proyek oleh ADB. 
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pelaksanaan, pelaporan akan terus dilakukan paling tidak setahun sekali. Laporan-laporan berkala 
seperti itu akan dipasang di lokasi yang bisa dijangkau publik. Angaran-anggaran proyek akan 
mencerminkan biaya pemantauan dan kebutuhan untuk pelaporan. 
 

7. Dampak Lingkungan yang Tidak Terduga  
 
23. Apabila dampak lingkungan yang tak terduga menjadi nyata selama pelaksanaan 
proyek, peminjam/klien akan memperbaharui pengkajian lingkungan dan EMP atau menyusun 
satu pengkajian lingkungan dan EMP baru untuk mengkaji potensi dampak, mengevaluasi 
alternatif-alternatif, dan memberi gambaran tentang langkah-langkah mitigasi dan sumber daya 
yang diperlukan untuk menangani dampak-dampak tersebut. 
 
 

8. Pelestarian KeragamanHayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam 
Berkelanjutan  

 
24. Peminjam/klien akan mengkaji nilai penting dampak-dampak dan risiko-risiko proyek 
terhadap keragamanhayati2 dan sumber daya alam sebagai bagian tak terpisahkan dari proses 
pengkajian lingkungan yang dijelaskan di paragraf 4-10. Pengkajian akan fokus pada ancaman-
ancaman utama terhadap keragamanhayati, yang mencakup perusakan habitat dan 
pengenalan spesies asing yang invasif, dan pada pemanfaatan sumber daya alam secara tidak 
berkelanjutan. Peminjam/klien akan perlu untuk mengidentifikasi langkah-langkah untuk 
menghindari, meminimalkan atau meredam potensi dampak dan risiko yang merugikan dan, 
sebagai langkah terakhir, mengusulkan langkah-langkah pemberian ganti rugi, seperti misalnya 
kompensasi keragamanhayati untuk mencapai "no net loss or a net gain" keragamanhayati 
yang terkena dampak. 
 
  a. Habitat yang Berubah 
 
25. Di wilayah-wilayah habitat yang berubah, dimana habitat alam nampaknya telah 
berubah, seringkali melalui pengenalan spesies tanaman dan hewan yang asing, seperti 
misalnya di kawasan pertanian, peminjam/klien akan melakukan tindakan untuk meminimalkan 
segala bentuk konversi atau perusakan habitat seperti itu, dan akan, tergantung pada sifat dan 
cakupan proyek, mengidentifikasi peluang-peluang untuk meningkatkan habitat dan melindungi 
dan melestarikan keragamanhayati sebagai bagian dari pelaksanaan proyek. 
 

b. Habitat Alam 
 
26. Di wilayah-wilayah habitat alam, 3  proyek tidak akan melakukan pengalihan atau 
perusakan4 habitat seperti itu secara berarti, kecuali syarat-syarat berikut dipenuhi: 
 

                                                 
2  Variabilitas diantara organisme hidup dari semua sumber termasuk, antara lain, ekosistem terestrial, kelautan dan 

akuatik lain dan kerumitan ekologi bagian-bagiannya; ini mencakup keragaman di dalam spesies, antar spesies 
dan dalam ekosistem. 

3  Kawasan daratan dan air dimana komunitas biologi terbentuk teutama oleh spesies tanaman dan hewan asli dan 
dimana aktivitas manusia tidak secara berarti mengubah fungsi ekologi utama kawasan tersebut. 

4   Konversi atau degradasi yang signifikan adalah (i) hilangnya atau sangat berkurangnya integritas sebuah habitat 
karena perubahan besar dan berjangka panjang dalam pemanfaatan lahan atau air; atau (ii) perubahan habitat 
yang secara substansial mengurangi kemampuan habitat untuk memperahankan spesies aslinya dalam jumlah 
yang layak. Konversi yang signifikan bisa mencakup, misalnya, pembukaan lahan; penggantaian vegetasi alam 
(misalnya dengan tanaman pangan atau perkebunan tanaman kayu); banjir permanen (oleh waduk misalnya); 
saluran air, normalisasi, atau kanalisasi lahan basah, atau penambangan terbuka  
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(i) Tidak ada alternatif. 
(ii) Sebuah analisis menyeluruh menunjukkan bahwa manfaat keseluurhan dari 

proyek akan jauh lebih besar dari biaya proyek, termasuk biaya lingkungan.  
(iii) Segala bentuk pengalihan atau perusakan bisa diredam dengan semestinya.  

 
27. Langkah-langkah mitigasi akan dirancang untuk mencapai paling tidak "no net loss of 
biodiversity". Termasuk dalam langkah-langkah tersebut antara lain adalah gabungan tindakan-
tindakan, seperti restorasi habitat pascaproyek, kompensasi terhadap kehilangan melalui 
pembentukan atau pelestarian secara efektif wilayah-wilayah ekologi yang sebanding yang 
dikelola untuk keragamanhayati sembari menghargai pemanfaatan keragamanhayati semacam 
itu secara berkesinambungan oleh Penduduk Asli/Masyarakat Adat dan ganti rugi kepada pada 
pengguna langsung keragamanhayati. 
 

c. Habitat Kritis 
 

28. Tidak ada aktivitas proyek yang akan dilakukan di kawasan-kawasan habitat kritis5 
kecuali persyaratan-persyaratan berikut ini dipenuhi: 
 

(i) Tidak ada dampak-dampak merugikan yang bisa diukur, atau kecenderungan 
munculnya dampak tersebut, terhadap habitat kritis yang dapat merusak nilai 
keragamanhayaitnya atau kemampuannya untuk berfungsi. 

(ii) Proyek tidak dipandang akan membuat berkurangnya populasi spesies yang 
diakui terancam punah atau sangat terancam punah 6   atau menimbulkan 
kerugian di wilayah habitat tersebut sedemikian rupa sehingga mengabaikan 
ekosistem yang laik dan representatif.  

(iii) Segala dampak yang lebih kecil diredam sesuai dengan paragraf 27. 
 
29. Jika proyek melibatkan aktivitas-aktivitas di habitat yang sangat penting, peminjam/klien 
menggunakan tenaga ahli eksternal yang mempunyai kualifikasi dan pengalaman untuk 
membantu melakukan pengkajian. 
 

d. Kawasan Yang Dilindungi Hukum 
 
30. Dalam situasi-situasi dimana aktivitas-aktivitas proyek terletak di dalam satu kawasan 
yang dilindungi hukum, selain persyaratan yang disebutkan di paragraf 28, peminjam/klien akan 
memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini: 
 

                                                 
5   Habitat kritis adalah satu bagian habitat alam maupun habitat yang berubah yang memerlukan perhatian khusus. 

Habitat kritis mencakup wilayah-wilayah yang memiliki nilai keragamanhayati yang tinggi, termasuk habitat yang 
diperlukan untuk keberlangsungan hidup spesies-spesies sangat terancam punah atau terancam punah; wilayah-
wialyah yang mempunyai nilai penting khusus untuk spesies endemik atau daya jelajah terbatas; situs-situs yang 
sangat penting bagi keberlangsungan hidup spesies migrasi; wilayah-wilayah yang mendukung konsentrasi 
spesies penting secara global atau jumlah besar individu-individu spesies yang bergerombol [individuals of 
congregatory species]; wilayah dengan kelompok-kelompok spesies yang unik atau yang berkaitan dengan 
proses-proses evolusi atau yang memberikan layanan ekosistem utama; dan wilayah-wilayah yang memiliki 
keragamanhayati yang mempunyai nilai penting sosial, ekonomi, atau budaya yang besar bagi penduduk 
setempat. Habitat kritis mencakup wilayah-wilayah yang dilindungi secara hukum atau diusulka secara resmi untuk 
dilindungi, misalnya wilayah yang memenuhi kriteria klasifikasi Persatuan Konservasi DUnia (Word Conservation 
Union), daftar Ramsar tentang Lahan Basah yang Memiliki Nilai Penting secara Internasional (Ramsar List of 
Wetlands of International Importance),  dan situs warisan alam dunia menurut Badan PBB utuk Pendidikan, lmu 
Pengetahuan dan Budaya (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization).  

6  Menurut definisi Daftar Merah Spesies Terancam Punah Word Conservation Union atau definisi di peraturan 
perundangan nasional.  
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(i) Bertindak sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan lindung 
(ii) Melakukan konsultasi dengan para sponsor dan pengelola kawasan lindung, 

penduduk setempat dan para pemangku kepentingan lain tentang usulan proyek. 
(iii) Melaksanakan program tambahan sebagaimana mestinya untuk mendorong dan 

meningkatkan tujuan-tujuan pelestarian kawasan lindung. 
 

e. Spesies Asing yang Invasif 
 
31. Peminjam/klien tidak akan dengan sengaja memperkenalkan spesies asing apapun 
(yaitu spesies yang saat ini tidak ada di negara atau wilayah proyek) kecuali dilaksanakan 
sesuai dengan kerangka kerja peraturan yang ada untuk pengenalan seperti itu, jika memang 
ada kerangka kerja seperti itu, atau kecuali pengenalan tersebut sudah melewati satu 
pengkajian risiko (sebagai bagian dari pengkajian lingkungan) untuk menentukan potensi 
perilaku invasif. Dalam kondisi apapun, tidak boleh ada spesies yang diketahui bersifat invasif 
yang boleh diperkenalkan ke dalam lingkungan yang baru. Peminjam/klien akan melakukan 
pengkajian tentang kemungkinan pengenalan spesies asing yang invasif seperti itu secara tidak 
sengaja atau tidak direncanakan dan mengidentifikasi langkah-langkah untuk meminimalkan 
potensi pelepasan. 
 

f. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Bisa 
Diperbaharui 

 
32. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui akan dikelola secara berkelanjutan. 
Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan adalah pengelolaan atas pemanfaatan, 
pengembangan dan perlindungan sumber daya-sumber daya sedemikian rupa sehingga 
memungkinkan penduduk dan masyarakat, termasuk Penduduk Asli/Masyarakat Adat, untuk 
mencukupi kebutuhan untuk kesejahteraan sosial, ekonomi dan budaya mereka saat ini 
sembari juga mempertahankan potensi sumber daya tersebut untuk memenuhi kebutuhan 
generasi mendatang yang bisa dilihat. Ini mencakup upaya perlindungan terhadap kapasitas 
pendukung kehidupan seperti udara, air dan ekosistem tanah. Sedapat mungkin, 
peminjam/klien akan menunjukan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan melalui satu 
sistem sertifikasi independen yang tepat. 
 

9.  Pencegahan dan Pengurangan Polusi 
 
33. Selama perancangan, konstruksi dan pelaksanaan proyek, peminjam/klien akan 
menerapkan teknologi dan praktik-praktik pencegahan dan pengendalian polusi sesuai dengan 
praktik baik internasional, seperti tercermin dalam standar-standar yang diakui secara 
internasional seperti Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan7 [Environment, Health 
and Safety Guidelines] kelompok Bank Dunia. Standar-standar ini berisi tingkat kinerja dan 
langkah-langkah yang umumnya diterima dan berlaku untuk proyek-proyek. Jika peraturan 
negara tempatan berbeda dengan tingkat-tingkat dan langkah-langkah tersebut, peminjam/klien 
akan mengikuti standar manapun yang lebih ketat. Jika tingkat atau langkah yang kurang ketat 
ternyata lebih tepat dipandang dari situasi khusus proyek, peminjam/klien akan memberikan 
justifikasi yang lengkap dan terperinci untuk segala usulan alternatif yang sesuai dengan 
persyaratan yang disajikan di dalam dokumen ini. 

                                                 
7  World Bank Group, 2007. Environmental, Health, and Safety General Guidelines. Washington, DC. 
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a. Pencegahan Polusi, Pelestarian Sumber Daya, dan Efisiensi Energi 
 
34. Peminjam/klien akan menghindari, atau apabila penghindaran tidak memungkinkan, 
akan meminimalkan atau mengendalikan intensitas atau kandungan emisi dan limbah bahan 
pencemar.  Selain itu, peminjam/klien akan mengkaji dan memasukkan langkah-langkah 
pelestarian sumber daya dan efisiensi energi ke dalam operasinya yang sejalan dengan prinsip-
prinsip produksi yang lebih bersih. Jika proyek mempunyai potensi untuk menjadi sumber emisi 
yang penting dalam sebuah kawasan yang sudah terancam, akan dikenalkan strategi-strategi 
yang akan membantu memperbaiki kondisi ambien, seperti misalnya mengevaluasi lokasi 
alternatif proyek dan mempertimbangkan kompensasi emisi. 
 

b. Limbah 
 
35. Peminjam/klien akan menghindari, atau jika penghindaran tidak memungkinkan, akan 
meminimalkan atau mengendalikan dihasilkannya limbah bahan-bahan berbahaya dan tidak 
berbahaya serta pelepasan bahan-bahan berbahaya yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas 
proyek. Jika limbah tidak dapat dipulihkan atau digunakan kembali, ia akan diolah, dihancurkan 
atau dibuang dengan cara yang ramah lingkungan. JIka limbah yang dihasilkan dianggap 
berbahaya, klien akan mencari alternatif yang masuk akal untuk pembuangan limbah tersebut 
secara ramah lingkungan dengan mempertimbangkan batasan-batasan terhadap 
perpindahannya secara lintas batas. 8 Jika pembuangan limbah dilakukan oleh pihak ketiga, 
peminjam/klien akan menggunakan kontraktor yang mempunyai reputasi dan perusahaan yang 
sahih yang mempunyai ijin dari badan-badan regulatori yang relevan. 

 
 
c. Bahan-Bahan Berbahaya 

 
36. Peminjam/klien akan menghindari pembuatan, penjualan dan penggunaan bahan-bahan 
dan zat berbahaya yang masuk dalam kategori larangan atau penghentian penggunaannya 
secara internasional karena daya racun bahan-bahan tersebut yang tinggi terhadap organisme 
hidup, kekebalan lingkungan, potensi akumulasi biologis, atau potensi berkurangnya lapisan 
ozon9 dan akan mempertimbangkan untuk menggunakan bahan-bahan yang kurang berbahaya 
sebagai pengganti bahan kimia semacam itu. 
 

d. Penggunaan dan Pengelolaan Pestisida 
 
37. Pengkajian lingkungan akan menentukan agar segala aktivitas pengelolaan hama 
dan/atau vektor yang berkaitan dengan proyek didasarkan pada pendekatan pengelolaan hama 
terpadu dan bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pestisida kimiawi sintetis di 
proyek-proyek pertanian dan kesehatan masyarakat. Program pengelolaan hama/vektor trpadu 
yang dilakukan peminjam/klien akan melibatkan penggunaan informasi informasi tentang hama 
dan lingkungan secara terkoordinasikan seiring dengan metode-metode pengendalian 
hama/vektor, termasuk praktik-praktik budaya serta cara-cara biologis, genetik dan, sebagai 
pilihan terakhir, cara-cara kimiawi untuk mencegah tingkat kerusakan karena hama yang tidak 
dapat diterima. Risiko-risiko kesehatan dan lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan 
hama harus diminimalkan dengan dukungan, jika perlu, untuk pengembangan kapasitas 

                                                 
8  Sejalan dengan tujuan Konvensi Basel tentang Pengendalian Pergerakan Limbah Berbahaya Lintas Batas (Basel 

Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes). 
9  Sejala dengan tujuan Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Menetap (Stockholm 

Convention on Persistent Organic Pollutants) dan Protokol Montreal tentang Zat-Zat yang Merusak Lapisan Ozon 
(Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer).  
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kelembagaan, untuk membantu mengatur dan memantau penyebaran dan penggunaan 
pestisida dan meningkatkan penerapan pengelolaan hama terpadu.  
 
38. Peminjam/klien tidak akan menggunakan produk-produk yang masuk dalam 
Rekomendasi Klasifikasi Pestisida Kelas Bahaya 1a (amat sangat berbahaya) dan 1b (sangat 
berbahaya) atau Kelas II (cukup berbahaya) dari WHO, jika negara tempatan proyek tidak 
memberlakukan pembatasan tentang penyebaran dan penggunaan bahan-bahan kimia tersebut 
atau jika bahan-bahan tersebut mungkin bisa dijangkau oleh personil tanpa pelatihan yang 
memadai, perlengkapan dan fasilitas untuk menangani, menyimpan, menerapkan dan 
membuang produk-produk tersebut secara semestinya. Peminjam/klien akan menangani, 
menyimpan, menerapkan dan membuang pestisida sesuai dengan praktik internasional dan 
praktik baik seperti Kode Perilaku  Internasional tentang Penyebaran dan Penggunaan 
Pestisida (International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides) dari FAO. 
 

e. Emisi Gas Rumah Kaca 
 
39. Peminjam/klien akan mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca antropogenik yang 
berkaitan dengan proyek dengan cara yang sesuai dengan sifat dan cakupan operasi dan 
dampak proyek. Selama pengembangan atau operasi proyek yang diharapkan atau saat ini 
menghasilkan gas rumah kaca dalam jumlah yang besar,10 peminjam/klien akan menghitung 
emisi langsung yang dihasilkan dari fasilitas-fasilitas di dalam batas fisik proyek dan emisi tidak 
langsung yang terkait dengan produksi di luar lokasi yang diakibatkan penggunaan tenaga listrik 
oleh proyek. Peminjam/klien akan melakukan penghitungan dan pemantauan emisi gas rumah 
kaca setiap tahunnya sesuai dengan metodologi yang diakui secara internasional. 11 Selain itu, 
peminjam/klien akan melakukan evaluasi teknis dan finansial tentang kelaikan dan pilihan-
pilihan yang efektif biaya untuk mengurangi atau menyeimbangkan emisi gas rumah kaca yang 
terkait dengan proyek selama perancangan dan operasi proyek dan mewujudkan pilihan-pilihan 
yang tepat. 
 
 

10.  Kesehatan dan Keselamatan 
 

a. Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
 
40. Peminjam/klien akan memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat kepada para 
pekerja12, dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang hakiki bagi sektor tertentu dan kelas-
kelas bahaya tertentu di dalam wilayah kerja peminjam/klien, termasuk bahaya fisik, kimiawi, 
biologi dan radiologi. Peminjam/klien akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah 
kecelakaan, cedera, dan penyakit yang muncul dari, berkaitan dengan, atau terjadi selama 
masa kerja dengan (i) mengidentifikasi dan meminimalkan, dengan cara yang bisa dipraktikkan, 
penyebab-penyebab potensi bahaya pada pekerja; (ii) memberikan langkah-langkah 
pencegahan dan perlindungan, termasuk modifikasi, penggantian atau penghilangan kondisi 
atau zat-zat berbahaya; (iii) menyediakan peralatan yang tepat untuk meminimalkan risiko dan 
mensyaratkan serta menegakkan penggunaannya; (iv) melatih para pekerja dan memberikan 
                                                 
10  Meskipun tingkat kontribusi proyek pada emisi gas rumah kaca bervariasi antara sektor-sektor industri, nilai 

ambang batas yang dipertimbangkan untuk persyaratan ini adalah umumnya 100.000 ton karbon dioksida setara 
per tahun untuk emisi agregat sumber-sumber langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan listrik yang 
dibeli untuk konsumsi sendiri.  

11 Metodologi estimasi disediakan oleh Panel AntarPemerintah untuk Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on 
Climate Change/IPCC), berbagai organisasi internasional, dan badan-badan negara tempatan yang relevan.  

12 Termasuk pekerja nonpegawai yang dilibatkan oleh peminjam/klien melalui kontraktor atau perantara lain untuk 
bekerja di lokasi proyek atau secara langsung melakukan kerja yang berkaitan dengn fungsi utama proyek.  
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insentif secara semestinya kepada mereka untuk menggunakan dan mentatai prosedur 
kesehatan dan keselaman dan perlengkapan perlindungan; (v) mendokumentasikan dan 
melaporkan kecelakaan, penyakit dan insiden kerja; dn (vi) mempunyai pengaturan 
pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons keadaan darurat.  
 
41. Peminjam/klien akan menerapkan langkah-langkah pencegahan dan perlindungan yang 
sejalan dengan praktik baik internasional, seperti tercermin dalam standar-standar yang diakui 
secara internasional seperti Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan Kelompok 
Bank Dunia (catatan kaki 7).  
 

b. Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat  
  
42. Peminjam/klien akan mengidentifikasi dan mengkaji risiko-risiko dan potensi dampak 
pada keselamatan penduduk yang terkena dampak selama perancangan, konstruksi, operasi 
dan penugasan proyek dan akan mengembangkan langkah-langkah dan rencana-rencana 
pencegahan untuk menanganinya dengan cara yang sebanding dengan risiko dan dampak 
yang teridentifiksi. Langkah-langkah ini akan lebih memilih pencegahan atau penghindaran 
risiko dampak daripada peminimalan dan pengurangannya. Pertimbangan akan diberikan pada 
potensi keterpaparan pada baik bahaya kecelakaan dan bahaya alam, khususnya jika elemen-
elemen struktural proyek bisa dijangkau oleh anggota penduduk yang terkena dampak atau 
dimana kegagalan struktur tersebut bisa mengakibatkan cedera pada masyarakat. 
Peminjam/klien akan menghindari atau meminimalkan memburuknya dampak yang disebabkan 
oleh bahaya alam, seperti tanah longsor atau banjir, yang bisa terjadi karena perubahan lahan 
karena aktivitas proyek. 
 
43. Peminjam/klien akan memberikan informasi kepada penduduk yang terkena dampak 
tentang potensi bahaya yang besar dengan cara yang selaras dengan budaya. Peminjam/klien 
akan bersiaga untuk merespons situasi kecelakaan dan keadaan darurat. Persiapan ini 
mencakup antara lain dokumen perencanaan respons yang memenuhi kebutuhan pelatihan, 
sumber daya, tanggung jawab, komunikasi, prosedur dan aspek lain untuk merespons secara 
efektif pada keadaan darurat yang berkaitan dengan bahaya-bahaya yang ditimbulkan proyek. 
Informasi yang tepat tentang kesiapsiagaan keadaan darurat dan aktivitas, sumber daya dan 
tanggung jawab respons akan diungkapkan kepada penduduk yang terkena dampak. 
 
44. Jika elemen-elemen atau komponen-komponen struktural, seperti waduk, waduk tailing 
atau kolam abu, terletak di lokasi-lokasi berisiko tinggi dan kegagalan atau ketidakberfungsian 
struktur tersebut bisa mengancam keselaman penduduk, peminjam/klien akan melibatkan 
tenaga ahli yang memiliki kualifikasi dan pengalaman, di luar tenaga ahli yang bertanggung 
jawab untuk perancangan dan konstruksi proyek, untuk melakukan satu tinjauan sedini mungkin 
dalam pengembangan proyek dan dalam seluruh rancangan, konstruksi dan penugasan proyek. 
 

11. Sumber daya Budaya Ragawi  
 
45. Peminjam/klien bertanggung jawab untuk menentukan lokasi dan merancang proyek 
untuk menghindari kerusakan yang berarti pada sumber daya budaya ragawi.13 Sumber daya-

                                                 
13 Diartikan sebagai benda-benda bergerak atau tidak bergerak, situs, struktur, kelompok struktur dan ciri-ciri dan 
bentang lahan alamiah yang mempunyai nilai penting arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, keagamaan, 
estetika, atau budaya lainnya. Sumber daya budaya ragawi bisa berlokasi di wilayah perkotaan atau pedesaan dan 
bisa berada di atas atau di bawah tanah atau di bawah air. Daya tarik budaya mereka bisa di tingkat lokal, propinsi, 
nasional atau internasional. 
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sumber daya seperti itu yang mempunyai kemungkinan untuk terkena dampak proyek akan 
diidentifikasi dan tenaga ahli yang memiliki kualifikasi dan pengalaman akan mengkaji potensi 
dampak proyek pada sumber daya-sumber daya tersebut dengan menggunakan survei 
berbasis lapangan sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pengkajian lingkungan seperti 
dijelaskan di paragraf 4-10. 
 
46. Jika sebuah proyek bisa berdampak pada sumber daya budaya ragawi, peminjam/klien 
akan melakukan konsultasi dengan penduduk yang terkena dampak yang menggunakan atau 
telah menggunakan sumber daya-sumber daya tersebut sepanjang ingatan mereka, untuk 
tujuan-tujuan budaya yang telah ada sejak dahulu kala untuk mengidentifikasi sumber daya 
budaya ragawi yang penting dan memasukkan pandangan-pandangan penduduk yang terkena 
dampak tentang sumber daya seperti itu ke dalam proses pengambilan keputusan 
peminjam/klien. Konsultasi juga akan melibatkan lembaga regulatori nasional atau lokal yang 
dipercayai untuk melindungi sumber daya budaya ragawi. Temuan-temuan yang ada akan 
diungkapkan sebagai bagian dari, dan dengan cara yang sama dengan, laporan pengkajian 
lingkungan, kecuali jika pengungkapan seperti itu akan mengabaikan atau membahayakan 
keselamatan atau integritas sumber daya budaya ragawi tersebut.  
 
47. Jika proyek mempunyai kemungkinan akan menimbulkan dampak pada sumber daya 
budaya ragawi, peminjam/klien akan mengidentifikasi langkah-langkah yang semestinya untuk 
menghindari atau meredam dampak-dampak tersebut sebagai bagian dari proses perencanaan 
lingkungan yang dijelaskan di paragraf 12-16. Langkah-langkah  tersebut bisa berkisar dari 
penghindaran hingga perlindungan lokasi secara penuh hingga mitigasi selektif, termasuk 
penyelamatan dan dokumentasi, di dalam kasus-kasus dimana sebagian atau semua sumber 
daya budaya ragawi bisa hilang. 
 
48. Jika usulan lokasi proyek berada di kawasan dimana sumber daya budaya ragawi 
diharapkan akan ditemukan seperti yang ditetapkan selama proses pengkajian lingkungan, 
prosedur temuan kebetulan akan dimasukkan dalam EMP. Prosedur ini tidak boleh diganggu 
sampai dilakukannya pengkajian oleh spesialis yang berkompeten dan tindakan-tindakan yang 
sesuai dengan persyaratan-persyaratan tersebut diidentifikasi. 
 
49. Proyek tidak akan memindahkan sumber daya budaya ragawi kecuali karena kondisi-
kondisi berikut: 

(i) Tidak ada alternatif lain selain pemindahan. 
(ii) Manfaat keseluruhan proyek jauh lebih besar dari antisipasi kerugian warisan 

budaya yang dipindahkan. 
(iii) Segala pemindahan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum 

nasional dan/atau lokal yang relevan, peraturan dan rencana pengelolaan 
kawasan lindung dan kewajiban nasional di bawah hukum internasional dan 
menggunakan teknik yang terbaik yang ada.  
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GARIS BESAR LAPORAN PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN  
 

Garis besar ini merupakan bagian dari Persyaratan Upaya Perlindungan 1. Sebuah 
laporan pengkajian lingkungan diperlukan untuk semua proyek kategori A dan B. Tingkat rincian 
dan kelengkapannya sebanding dengan nilai penting potensi dampak dan risiko lingkungannya. 
Sebuah laporan EIA biasanya berisi elemen-elemen berikut dan sebuah IEE bisa mempunyai 
cakupan yang lebih sempit tergantung pada sifat proyek. Aspek substantif garis besar ini akan 
memandu laporan-laporan pengkajian dampak, meskipun tidak perlu dalam urutan seperti 
ditunjukkan disini. 

 
 
A. Ringkasan Eksekutif 

 
Bagian ini menjelaskan secara ringkas fakta-fakta penting, temuan-temuan signifikan 

dan tindakan-tindakan yang direkomendasikan. 
 

B. Kerangka Kerja Kebijakan, Hukum dan Administrasi  
 

Bagian ini membahas kerangka kerja kelembagaan dan hukum di tingkat nasional dan 
lokal di mana pengkajian lingkungan dilakukan. Ia juga mengidentifikasi kesepakatan-
kesepakatan lingkungan internasional dimana negara menjadi penandatangan. 
 
C. Deskripsi Proyek   

 
Bagian ini menjelaskan usulan proyek; komponen-komponen utamanya; konteks 

geografi, ekologi, sosial dan temporal, termasuk segala fasilitas terkait yang diperlukan oleh dan 
untuk proyek (misalnya jalan akses, pembangkit listrik, pasokan air, lubang penambangan and 
tempat penumpukan material bangunan, dan pembuangan limbah). Bagian ini umumnya 
mencakup gambar-gambar dan peta-peta yang menunjukkan tata letak dan komponen-
komponen proyek, lokasi proyek, dan wilayah pengaruh proyek.  

 
D. Deskripsi Lingkungan (Data Dasar)  

 
Bagian ini menjelaskan kondisi fisik, biologi dan sosial ekonomi yang relevan di dalam 

wilayah kajian. Ia juga melihat pada aktivitas-aktivitas pembangunan yang ada saat ini dan yang 
diusulkan di dalam wilayah pengaruh proyek, termasuk aktivitas-aktivitas yang tidak langsung 
berkaitan dengan proyek. Bagian ini menunjukkan keakuratan, keandalan dan sumber data.  

 
E. Dampak-Dampak Lingkungan yang Diantisipasi dan Langkah-Langkah Mitigasi  

 
  Bagian ini meramalkan dan mengkaji kemungkinan dampak positif dan negatif serta 

langsung dan tidak langsung yang diakibatkan proyek pada sumber daya fisik, biologi, sosial 
ekonomi (termasuk kesehatan dan keselamatan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja 
masyarakat, kelompok rentan dan isu-isu gender, dan dampak pada penghidupan melalui 
media lingkungan [Apendiks 2, paragraf 6]), dan sumber daya budaya ragawi di dalam wilayah 
pengaruh proyek, sedapat mungkin secara kuantitatif’; mengidentifikasi langkah-langkah 
mitigasi dan segala dampak negatif residual yang tidak dapat diredam; menelaah peluang-
peluang untuk peningkatan; mengidentifikasi dan memperkirakan cakupan dan kualitas data 
yang tersedia, kesenjangan data kunci, dan ketidakjelasan yang berkaitan dengan prediksi dan 
topik-topik khusus yang tidak memerlukan perhatian lebih lanjut; dan menelaah dampak-
dampak global, lintas batas dan kumulatif sebagaimana mestinya. 
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F. Analisis Alternatif 
 
Bagian ini menelaah alternatif-alternatif untuk lokasi, teknologi, rancangan dan operasi 

usulan proyek – termasuk alternatif tidak dilakukannya proyek – dalam kaitanyna dengan 
potensi dampak lingkungan yang bisa diakibatkannya; kelayakan untuk melakukan mitigasi 
terhadap dampak-dampak tersebut; modal dan biaya yang terus diperlukan untuk 
melakukannya; kesesuaiannya dengan kondisi setempat; dan kebutuhan kelembagaan, 
pelatihan dan pemantuan. Bagian ini juga menyebutkan landasan untuk memilih rancangan 
proyek tertentu yang diusulkan dan untuk merekomendasikan tingkat emisi dan pendekatan 
untuk pencegahan dan pengurangan polusi. 
 
G. Pengungkapan Informasi, Konsultasi dan Partisipasi  

 
Bagian ini:  
(i)  menjelaskan proses yang dilakukan selama perancangan dan persiapan proyek 

untuk melibatkan para pemangku kepentingan,  termasuk pengungkapan 
informasi dan konsultasi dengan penduduk yang terkena dampak dan para 
pemangku kepentingan yang lain; 

(ii)  meringkas komentar dan kekhawatiran yang diterima dari penduduk yang 
terkena dampak dan para pemangku kepentingan lain dan bagaimana komentar-
komentar tersebut telah ditangani dalam perancangan proyek dan langkah-
langkah mitigasi, dengan perhatian khusus pada kebutuhan dan permasalahan 
kelompok-kelompok rentan, termasuk perempuan, penduduk miskin dan 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat; dan  

(iii)  menjelaskan langkah-langkah pengungkapan informasi yang direncanakan 
(termasuk jenis informasi yang akan disebarkan dan metode penyebaran)dan 
proses untuk melakukan konsultasi dengan penduduk yang terkena dampak dan 
membantu peran serta mereka selama pelaksanaan proyek. 

 
H. Mekanisme Penanganan Keluhan 

 
Bagian ini menjelaskan kerangka kerja penanganan keluhan (baik secara informal 

maupun melalui jalur-jalur formal), menetapkan kerangka waktu dan mekanisme untuk 
memecahkan keluhan tentang kinerja lingkungan.  
 
I. Rencana Pengelolaan Lingkungan  

 
Bagian ini berkenaan dengan rangkaian langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan 

selama pelaksanaan proyek untuk menghindar, mengurangi, meredam atau memberikan 
kompensasi atas dampak lingkungan yang merugikan (dalam urutan prioritas seperti itu). 
Bagian ini bisa mencakup berbagai rencana dan tindakan pengelolaan. Ia mencakup 
komponen-komponen kunci berikut ini (dengan tingkat rincian yang sebanding dengan dampak 
dan risiko proyek):  
 

(i)    Mitigasi: 
 

(a)  mengidentifikasi dan meringkas dampak-dampak dan risiko-risiko 
lingkungan yang merugikan yang diantisipasi akan timbul; 

(b) menjelaskan masing-masing langkah mitigasi dengan rincian teknis, 
termasuk jenis dampak yang berkaitan dengan langkah tersebut dan 
kondisi-kondisi yang diperlukan (misalnya secara berkesinambungan 
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atau dalam rangka kontinjensi), bersama dengan perancangan, deskripsi 
peralatan, dan prosedur pelaksanaan, jika perlu; dan 

 (c)  memberikan keterkaitan dengan rencana-rencana mitigasi lain (misalnya 
untuk pemukiman kembali tidak secara sukarela, Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat, atau respons keadaan darurat) yang diperlukan 
proyek  

 
(ii)   Pemantauan: 

 
(a)  menjelaskan langkah-langkah pemantauan dengan rincian teknis, 

termasuk parameter-parameter yang akan diukur, metode yang akan 
digunakan, pengambilan sampel lokasi, frekuensi pengukuran, batasan 
deteksi dan definisi ambang batas yang akan memberi tanda perlunya 
tindakan perbaikan; dan  

(b)  menjelaskan prosedur pemantauan dan pelaporan untuk memastikan 
deteksi dini terhadap kondisi-kondisi yang memerlukan langkah-langkah 
mitigasi tertentu dan mendokumentasikan kemajuan dan hasil mitigasi. 

  
(iii)   Pengaturan pelaksanaan:  

 
(a)  menjelaskan jadwal pelaksanaan yang menunjukkan pentahapan dan 

koordinasi dengan seluruh pelaksanaan proyek; 
(b)  menjelaskan pengaturan kelembagaan, yaitu siapa yang bertanggung 

jawab untuk melakukan langkah-langkah mitigasi atau pemantauan, yang 
bisa mencakup salah satu topik atau lebih berikut ini untuk memperkuat 
kemampuan pengelolaan lingkungan: program bantuan teknis, program 
pelatihan, pengadaan peralatan dan pasokan terkait dengan pengelolaan 
dan pemantauan lingkungan, dan perubahan kelembagaan; dan  

(c)  memperkirakan biaya modal dan yang akan selalu berulang dan 
menjelaskan sumber dana untuk melaksanakan rencana pengelolaan 
lingkungan. 

 
(iv)  Indikator-indikator kinerja: menjelaskan hasil-hasil yang diharapkan sebagai 

peristiwa-peristiwa yang sedapat mungkin terukur, seperti misalnya indikator 
kinerja, sasaran, atau kriteria penerimaan yang dapat dilacak selama periode 
waktu tertentu. 

 
J. Kesimpulan dan Rekomendasi 

 
Bagian ini memberikan kesimpulan yang diambil dari pengkajian dan memberikan 

rekomendasi.  
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PERSYARATAN UPAYA PERLINDUNGAN 2:  
PEMUKIMAN KEMBALI TIDAK SECARA SUKARELA    

 
A.  Pengantar 
 
1. Pengalaman ADB menunjukkan bahwa pemukiman kembali tidak secara sukarela 
dalam proyek pembangunan akan menimbulkan risiko ekonomi, sosial dan lingkungan yang 
serius jika tidak diredam: sistem produksi akan berantakan; penduduk menghadapi pemiskinan 
karena aset produktif mereka atau sumber daya penghasilan mereka hilang; masyarakat 
dipindahkan ke lingkungan-lingkungan dimana mereka kurang bisa menerapkan ketrampilan 
produktif mr, dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya menjadi lebih besar; 
kelembagaan masyarakat dan jaringan sosial menjadi lemah; kelompok kekerabatan tersebar; 
dan identitas budaya, otoritas tradisional dan potensi untuk saling menolong juga berkurang 
atau hilang. Oleh karena itu ADB berupaya untuk sedapat mungkin menghindari pemukiman 
kembali tidak secara sukarela; meminimalkan pemukiman kembali tidak secara sukarela   
dengan mencari alternatif proyek dan rancangan; meningkatkan, atau paling tidak memulihkan, 
penghidupan orang-orang yang dimukimkan kembali dalam nilai nyata ke tingkat sebelum 
adanya proyek; dan memperbaiki standar-standar hidup penduduk miskin yang terkena dampak 
dan kelompok-kelompok rentan lainnya. 
 
2. Persyaratan Upaya Perlindungan 2 memberi garis besar tentang persyaratan-
persyaratan yang harus dipenuhi peminjam/klien dalam melaksanakan upaya perlindungan 
untuk pemukiman kembali bukan dengan sukarela dalam proyek-proyek yang didukung oleh 
ADB. Persyaratan ini membahas tujuan, cakupan penerapan, dan menggarisbawahi 
persyaratan-persyaratan untuk melakukan pengkajian dampak sosial dan proses perencanan 
pemukiman kembali, menyusun laporan pengkajian dampak sosial dan dokumen-dokumen 
perencanaan pemukiman kembali, menelaah perundingan pembebasan lahan, mengungkapkan 
informasi dan terlibat dalam konsultasi, membentuk mekanisme penanganan keluhan, dan 
pementauan serta pelaporan pemukiman kembali.  
 
B. Tujuan 
 
3. Tujuannya adalah untuk sedapat mungkin menghindari pemukiman kembali tidak secara 
sukarela ; untuk meminimalkan pemukiman kembali tidak secara sukarela   dengan mengkaji 
proyek dan alternatif rancangan; untuk meningkatkan, atau paling tidak memulihkan, 
penghidupan para penduduk yang dipindahkan 1 dalam nilai nyata secara relatif hingga ke 
tingkat praproyek; dan untuk meningkatkan standar-standar hidup pengungsi miskin dan 
kelompok-kelompok rentan lain.  
 
C. Cakupan Penerapan 
 
4. Persyaratan-persyaratan tersebut berlaku untuk seluruh proyek-proyek pemerintah dan 
nonpemerintah yang didanai ADB dan/atau dilaksanakan oleh ADB dan komponen-
komponennya tanpa memperhatikan sumber pendanaan, termasuk proyek-proyek investasi 
yang didanai oleh pinjaman; dan/atau hibah; dan atau cara lain, seperti penyertaan modal 
dan/atau jaminan (selanjutnya disini secara luas disebut sebagai proyek). Persyaratan-

                                                 
1  Dalam konteks pemukiman kembali tidak secara suarela, penduduk yang dipindahkan adalah mereka yang 

dipindahkan secara fisik (relokasi, hilangnya lahan tempat tinggal, atau hilangnya hunian)dan/atau dipindahkan 
secara ekonomi (hilangnya lahan, aset, akses ke aset, sumber penghasilan, atau cara-cara penghidupan) karena (i) 
pembebasan lahan secara tidak sukarela, atau (ii) pembatasan paksa terhadap pemanfaatan lahan atau pada 
akses ke taman-taman dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum. 
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persyaratan tersebut juga mencakup tindakan-tindakan pemukiman kembali tidak secara 
sukarela   yang dilakukan peminjam/klien dalam mengantisipasi dukungan ADB. 
 
5. Persyaratan-persyaratan pemukiman kembali tidak secara sukarela  berlaku untuk 
pemindahan fisik secara penuh atau parsial, permanen atau sementara (relokasi, hilangnya 
tanah tempat tinggal, hilangnya hunian) dan pemindahan ekonomi (hilangnya lahan, aset, akses 
ke aset, sumber daya penghasilan atau cara-cara penghidupan) yang diakibatkan oleh (i) 
pembebasan lahan bukan dengan sukarela, atau (ii) pembatasan pemanfaatan lahan bukan 
dengan sukarela atau terhadap akses ke taman-taman dan kawasan lindung yang ditetapkan 
secara hukum. Pemukiman kembali dianggap bersifat bukan sukarela apabila perorangan atau 
komunitas yang dipindahkan tidak mempunyai hak untuk menolak pembebasan lahan yang 
mengakibatkan mereka harus berpindah. Ini terjadi di kasus-kasus dimana (i) lahan dibebaskan 
melalui penyitaan/pembebasan tanah didasarkan pada domain negara [on eminent domain]; 
dan (ii) lahan dibebaskan melalui penyelesaian berdasarkan perundingan, dimana apabila 
penyitaan/pembebasan tanah secara paksa akan terjadi menyusul gagalnya perundingan [if 
expropriation process would have resulted upon the failure of negotiation].  
 
6. Jika teridentifikasi potensi dampak merugikan secara ekonomi, sosial atau lingkungan 
yang diakibatkan aktivitas-aktivitas proyek selain pembebasan lahan (termasuk pembatasan 
secara tidak sukarela terhadap pemanfaatan lahan atau pada akses ke taman-taman dan 
kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum), seperti misalnya hilangnya akses ke aset 
atau sumber daya atau pembatasan terhadap penggunaan lahan, dampak-dampak tersebut 
akan dihindarkan, atau paling tidak diminimalkan, diredam atau diberikan ganti rugi melalui 
proses pengkajian lingkungan. Jika dampak-dampak tersebut ternyata sangat merugikan di 
tahap manapun dalam proyek, peminjam/klien harus menyusun dan melaksanakan satu 
rencana pengelolaan untuk memulihkan penghidupan penduduk yang terkena dampak ke 
paling tidak tingkat sebelum proyek atau lebih baik dari itu.  
 
D. Persyaratan 
 
 1. Ganti Rugi, Bantuan dan Tunjangan Bagi Penduduk yang Dipindahkan 
 
7. Penduduk yang dipindahkan dalam sebuah kawasan proyek bisa digolongkan menjadi 
tiga jenis: (i) orang-orang yang mempunyai hak-hak legal yang formal terhadap lahan 
kehilangan sebagian atau seluruh lahan tersebut; (ii) orang-orang yang kehilangan lahan yang 
mereka tempati secara keseluruhan atau sebagian yang tidak memiliki hak legal formal 
terhadap lahan seperti itu namun mempunyai klaim terhadap lahan-lahan seperti itu yang diakui 
atau terakui menurut hukum nasional; dan (iii) orang-orang yang kehilangan lahan yang mereka 
tempati secara menyeluruh atau sebagian yang tidak mempunyai hak legal formal yang diakui 
ataupun klaim yang diakui atau bisa diakui atas lahan seperti itu. Persyaratan-persyaratan 
pemukiman kembali tidak secara sukarela   berlaku untuk ketiga jenis penduduk yang 
dipindahkan tersebut. 
 
8. Peminjam/klien akan memberikan penggantian lahan dan struktur atau ganti rugi uang 
tunai secara memadai dan semestinya sebagai penggantian biaya penuh untuk hilangnya lahan 
dan stuktur, ganti rugi yang memadai untuk struktur yang rusak sebagian, dan bantuan relokasi, 
jika berlaku, untuk mereka yang dijelaskan di paragraf 7 (i) dan 7 (ii) sebelum mereka direlokasi.  
Untuk mereka yang dijelaskan di paragraf 7(iii), peminjam/klien akan memberikan ganti rugi 
kepada mereka atas hilangnya aset-aset selain lahan, seperti misalnya tempat tinggal dan juga 
perbaikan lain terhadap lahan dengan penggantian biaya penuh. Keberhakan mereka yang ada 
di dalam paragraf  7(iii) hanya diberikan apabila mereka menempati lahan atau struktur dalam 
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sebuah kawasan proyek sebelum batas waktu [cut-off date] untuk kelaikan mendapatkan 
bantuan pemukiman kembali.  
 
9. Preferensi akan diberikan pada strategi-strategi pemukiman kembali berbasis lahan 
untuk penduduk yang dipindahkan yang mempunyai penghidupan berbasis lahan. Strategi-
strategi tersebut bisa mencakup pemukiman kembali di atas lahan publik, atau di atas lahan 
pribadi yang dibeli untuk pemukiman kembali. Jika ditawarkan penggantian lahan,  penduduk 
yang dipindahkan diberi lahan yang merupakan kombinasi potensi produktif, keuntungan lokasi 
dan faktor-faktor lain yang paling tidak setara dengan manfaat lahan yang diambil. Jika lahan 
bukan pilihan yang disukai oleh penduduk yang dipindahkan, atau tidak ada lahan yang 
mencukupi dengan harga yang masuk akal, pilihan-pilihan nonlahan akan berkisar pada 
peluang-peluang untuk memberikan lapangan pekerjaan atau wiraswasta harus disediakan 
selain pemberian ganti rugi uang tunai untuk kehilangan lahan dan aset-aset lain. Kurangnya 
lahan akan ditunjukkan dan didokumentasikan sesuai kebutuhan ADB.  
 
10. Tingkat pemberian ganti rugi untuk pembebasan rumah, lahan dan aset-aset lain akan 
dihitung pada jumlah biaya penggantian penuh. Penghitungan biaya penggantian penuh akan 
didasarkan pada: (i) nilai pasar yang adil; (ii) biaya transaksi; (iii) bunga terutang; (iv) biaya 
transisi dan pemulihan; dan (v) pembayaran lain yang berlaku, jika ada. Jika kondisi pasar 
sedang langka atau dalam tahap formatif, peminjam/klien harus berkonsultasi dengan 
penduduk yang dipindahkan dan masyarakat tempatan untuk mendapatkan informasi yang 
memadai tentang transaksi lahan yang baru-baru saja dilakukan, nilai lahan berdasarkan jenis, 
kepemilikan atas lahan, pemanfaatan lahan, pola tanam dan produksi tanam, ketersediaan 
lahan di wilayah proyek dan di kawasan, dan informasi lain yang berkaitan. Peminjam/klien juga 
akan mengumpulkan data dasar tentang perumahan, jenis rumah, dan bahan-bahan bangunan.  
Tenaga-tenaga ahli yang memiliki pengalaman dan kualifikasi akan melakukan penilaian aset-
aset yang dibebaskan. Dalam menerapkan metode penilaian ini, depresiasi struktur dan aset 
tidak boleh menjadi pertimbangan. 
 
11. Dalam hal penduduk yang dipindahkan ssecara fisik, peminjam/klien akan menyediakan: 
(i) bantuan relokasi, penguasaan lahan relokasi yang aman, perumahan yang lebih baik di 
tempat pemukiman kembali dengan akses ke lapangan kerja dan peluang produksi yang 
sebanding, dan prasarana umum [civic] dan layanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan; (ii) 
bantuan transisional dan bantuan pembangunan, seperti pengembangan lahan, fasilitas kredit, 
pelatihan atau peluang pekerjaan; dan (iii) peluang untuk mendapatkan manfaat pembangunan 
yang semestinya dari proyek. 
 
12. Dalam hal penduduk yang dipindahkan secara ekonomi, tanpa memperdulikan apakah 
mereka dipindahkan ssecara fisik atau tidak, peminjam/klien akan dengan segera memberikan 
ganti rugi atas kehilangan penghasilan atau sumber-sumber penghidupan secara penuh. 
Peminjam/klien juga akan memberikan bantuan seperti fasilitas kredit, pelatihan dan peluang 
pekerjaan sehingga mereka dapat meningkatkan, atau paling tidak memulihkan, kapasitas 
penghasilan, tingkat produksi, dan standar-standar hidup mereka ketika belum dipindahkan. 
Peminjam/klien juga akan memberikan peluang bagi penduduk yang dipindahkan untuk 
mendapatkan manfaat pembangunan yang semestinya dari proyek. Peminjam/klien akan 
memberikan ganti rugi kepada penduduk yang dipindahkan secara ekonomi di paragraf 7(iii) 
atas kehilangan aset-aset mereka seperti tanaman pangan, prasarana pengairan, dan 
perbaikan-perbaikan lain terhadap lahan (namun tidak untuk lahan tersebut) secara penuh. 
Apabila pembebasan lahan berdampak pada struktur komersial, para pemilik usaha yang 
terkena dampak berhak atas (i) biaya untuk membuka kembali aktivitas komersial di tempat 
lain; (ii) hilangnya penghasilan bersih selama masa transisi; dan (iii) biaya pemindahan dan 
pemasangan kembali pabrik, mesin-mesin atau peralatan lain. Para pemilik usaha yang 
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memiliki hak legal atau klaim yang diakui atau bisa diakui terhadap lahan dimana mereka 
menjalankan usaha komersial berhak atas penggantian properti atau uang tunai dengan nilai 
setara atau lebih secara penuh.  
 
13. Pemukiman kembali tidak secara sukarela harus dirancang dan dilaksanakan sebagai 
bagian dari proyek atau program pembangunan. Dalam hal ini, strategi terbaik adalah untuk 
memberikan peluang kepada penduduk yang dipindahkan untuk mendapatkan manfaat dari 
proyek selain memberikan ganti rugi dan bantuan pemukiman kembali. Peluang semacam itu 
akan membantu mencegah pemiskinan para penduduk yang terkena dampak dan juga 
memenuhi tuntutan etika agar intervensi-intervensi pembangunan memberikan manfaat 
pembangunan secara luas. Oleh karena itu, peminjam/klien didorong untuk menyediakan 
pelungan-peluang khusus untuk melibatkan penduduk yang terkena dampak sebagai penerima 
manfaat proyek dan untuk membahas bagaimana menyebarkan peluang-peluang secamam itu 
seluas mungkin diantara para penduduk yang terkena dampak dalam rencana pemukiman 
kembali. 
 
14. Peminjam/klien akan memastikan bahwa tidak akan terjadi pemindahan fisik atau 
ekonomi sebelum (i) pemberian ganti rugi berupa biaya penggantian penuh dibayarkan untuk 
setiap orang yang dipindahkan untuk komponen atau bagian yang siap untuk dibangun; (ii) 
keberhakan lain yang ada dalam rencana pemukiman kembali telah diberikan pada penduduk 
yang dipindahkan; dan (iii) sebuah program rehabilitasi pendapatan dan penghidupan yang 
didukung oleh anggaran yang memadai sudah terbentuk untuk membantu penduduk yang 
dipindahkan meningkatkan, atau paling tidak memulihkan, pendapatan dan penghidupan 
mereka. Meskipun pemberian ganti rugi harus dibayarkan sebelum dilakukan pemindahan, 
pelaksanaan rencana pemukiman kembali secara penuh mungkin akan memakan waktu lebih 
lama. Jika aktivitas-aktivitas proyek menghambat pemanfaatan lahan atau akses ke taman-
taman dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum,  pembatasan seperti itu akan 
diterapkan sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam rencana pemukiman kembali yang 
disepakati antara peminjam/klien/ dan ADB. 
 

2. Pengkajian Dampak Sosial  
 
 
15. Peminjam/klien akan melakukan survei(survei) sosial ekonomi dan sebuah sensus, dengan 
data dasar sosial ekonomi yang tepat untuk mengidentifikasi semua orang yang akan dipindahkan 
karena proyek dan untuk mengkaji dampak sosial ekonomi proyek terhadap mereka. Untuk tujuan 
ini, biasanya batas waktu  [cut off date] akan ditetapkan dengan menggunakan prosedur 
pemerintah tempata. Apabila prosedur semacam itu tidak ada, peminjam/klien akan menetapkan 
satu batas waktu [cut-off date] untuk bisa masuk kriteria. Informasi terkait batas waktu [cut off date] 
akan didokumentasikan dan disebarkan di seluruh kawasan proyek. Laporan pengkajian dampak 
sosial (social impact assesment/SIA) akan berisi (i) potensi dampak sosial di masa lalu, saat ini dan 
masa mendatang, (ii) daftar penduduk yang dipindahkan 2 dan aset-aset mereka, 3 (iii) pengkajian 
tentang penghasilan dan   penghidupan mereka, dan (iv) informasi yang terpilah dari segi gender 
yang berkaitan dengan kondisi-kondisi ekonomi dan sosial budaya para penduduk yang 
dipindahkan. Potensi dampak dan risiko sosial yang diakibatkan proyek akan dikaji dengan 

                                                 
2  Sebuah catatan tentang penduduk yang dipindahkan menurut tempat tinggal mereka berdasarkan pada sensus. 

Jika sensus tidak dilakukan sebelum dilakukan penilaian proyek dan rencana pemukiman kembali didasarkan pada 
sebuah survei sampel, akan disusun sebuah rencana pemukiman kembali yang diperbaharui yang didasarka pada 
sensus penduduk yang dipindahkan setelah survei pengukuran rinci telah selesai dilakukan namun sebelum 
dilakukannya pembebasan lahan untuk proyek. 

3  Inventarisasi aset merupakan satu pencatatan aawl tentang aset yang terkena dampak atau hilang di tingkat 
rumah tangga, usaha atau komunitas. 
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menggunakan persyaratan-persyaratan dalam dokumen ini serta undang-undang dan peraturan 
yang berlaku di jurisdiksi tempat proyek beroperasi yang berkaitan dengan permasalahan 
pemukiman kembali tidak secara sukarela  , termasuk kewajiban negara tempatan menurut hukum 
internasional. 
 
16. Sebagai bagian dari pengkajian dampak sosial, peminjam/klien akan mengidentifikasi 
perorangan-perorangan dan kelompok-kelompok yang mungkin terkena dampak proyek secara 
berbeda atau secara berlebihan karena status ketidakberuntungan dan kerentanan mereka. Apabila 
teridentifikasi perorangan dan kelompok seperti itu, peminjam/klien akan mengusulkan dan 
melaksanakan langkah-langkah khusus sesuai sasaran sehingga dampak-dampak merugikan tidak 
secara berlebihan harus mereka tanggung dan mereka tidak terpinggirkan dalam mendapatkan 
bagian manfaat dan peluang dari pembangunan. 
 

3. Perencanaan Pemukiman Kembali 
 
17. Peminjam/klien akan menyiapkan satu rencana pemukiman kembali apabila proyek 
yang diusulkan akan menimbulkan dampak-dampak pemukiman kembali tidak secara sukarela  . 
Rencana pemukiman kembali ini bertujuan untuk memastikan bahwa penghidupan dan standar-
standar hidup para penduduk yang dipindahkan akan membaik atau paling tidak dipulihkan 
hingga ke tingkat praproyek (fisik dan/atau ekonomi) dan bahwa standar-standar hidup 
penduduk miskin yang dipindahkan atau kelompok-kelompok rentan lain menjadi lebih baik, 
bukan hanya semata dipulihkan, dengan menyediakan perumahan, penguasaan lahan secara 
aman dan sumber penghasilan dan penghidupan yang stabil. Rencana pemukiman kembali 
akan menjawab semua persyaratan yang relevan yang ditetapkan dalam Persyaratan 
Pemukiman Kembali 2 dan tingkat rincian serta kelengkapan rencana pemukiman kembali ini 
akan sebanding dengan dampak yang diakibatkan pemukiman kembali tidak secara sukarela. 
Sebuah gambaran umum tentang rencana pemukiman kembali diberikan sebagai lampiran 
pada apendiks ini. 
 
18. Sebuah rencana pemukiman kembali akan didasarkan pada pengkajian dampak sosial 
dan melalui konsultasi yang bermakna dengan penduduk yang terkena dampak. Sebuah 
rencana pemukiman kembali akan mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa para 
penduduk yang dipindahkan (i) diberi informasi tentang pilihan-pilihan dan keberhakan mereka 
berkaitan dengan ganti rugi, relokasi, dan rehabilitasi; (ii) diajak berkonsultasi tentang pilihan-
pilihan pemukiman kembali; dan (iii) diberikan alternatif pemukiman kembali. Selama identifikasi 
dampak-dampak pemukiman kembali dan perencanaan pemukiman kembali serta 
pelaksanaannya, peminjam/klien akan memberikan perhatian yang memadai pada masalah 
gender, termasuk langkah-langkah khusus yang menjawab kebutuhan perempuan kepala 
keluarga, konsultasi yang inklusif gender, pengungkapan informasi, dan mekanisme 
penanganan keluhan, untuk memastikan bahwa baik laki-laki dan perempuan menerima ganti 
rugi yang mencukupi dan memadai atas harta benda mereka yang hilang serta bantuan 
pemukiman kembali, jika perlu, serta bantuan untuk memulihkan dan meningkatkan pendapatan 
dan standar-standar hidup mereka.  
 
19. Peminjam/klien kan menganalisis dan membuat ringkasan tentang undang-undang dan 
peraturan nasional yang berkenaan dengan pembebasan lahan, pembayaran ganti rugi, dan 
relokasi penduduk yang terkena dampak dalam rencana pemukiman kembali. Peminjam/klien 
akan membandingkan undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut dengan prinsip-prinsip 
dan persyaratan kebijakan ADB tentang pemukiman kembali tidak secara sukarela. Jika ada 
kesenjangan antara keduanya, peminjam/klien akan mengusulkan satu strategi untuk mengisi 
kesenjangan dalam rencana pemukiman kembali dengan berkonsultasi dengan ADB. 
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20. Semua biaya kompensasi, relokasi dan rehabilitasi penghidupan akan dianggap 
merupakan biaya proyek. Untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan tepat 
pada waktunya, biaya pembebasan lahan dan pemukiman kembali bisa dianggap sebagai 
bagian  dalam pendanaan ADB. Pengeluaran pemukiman kembali masuk kriteria untuk 
mendapatkan pendanaan ADB jika sesuai dengan pernyataan kebijakan upaya perlindungan 
ADB dan dengan dokumen-dokumen perencanaan pemukiman kembali yang disetujui oleh 
ADB. Jika dana ADB digunakan untuk biaya-biaya pemukiman kembali, pengeluaran-
pengeluaran semacam itu akan tercermin dengan jelas dalam rencana pemukiman kembali. 
 
21. Peminjam/klien akan memasukkan langkah-langkah terperinci untuk pemulihan 
penghasilan dan peningkatkan penghidupan para penduduk yang dipindahkan dalam rencana 
pemukiman kembali. Sumber-sumber pneghasilan dan penghidupan yang terkena dampak 
aktivitas proyek akan dipulihkan kembali ke tingkat sebelum adanya proyek, dan peminjam/klien 
akan berupaya sedapat mungkin untuk memperbaiki penghasilan para penduduk yang 
dipindahkan sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat dari proyek. Untuk orang-orang dan 
keluarga-keluarga rentan yang terkena dampak, rencana pemukiman kembali akan 
menyertakan langkah-langkah untuk memberikan bantuan ekstra sehingga mereka dapat 
meningkatkan pendapatan mereka dibanding saat sebelum proyek. Rencana pemukiman 
kembali akan menetapkan strategi pemulihan pendapatan dan penghidupan, penyelenggaraan 
kelembagaan, kerangka kerja pemantauan dan pelaporan, anggaran, dan jadwal pelaksanaan 
yang terikat waktu. 
 
22. Informasi yang tercantum di dalam rencana pemukiman kembali bisa bersifat tentatif 
sampai selesai dilakukannya sensus tentang penduduk yang terkena dampak. Segera setelah 
rancangan rekayasa teknik selesai dilakukan, peminjam/klien akan memfinalkan rencana 
pemukiman kembali dengan menyelesaikan sensus dan daftar inventaris aset-aset yang hilang. 
Di tahap ini, perubahan rencana pemukiman kembali akan berupa revisi jumlah penduduk yang 
dipindahkan, cakupan lahan yang dibebaskan, anggaran pemukiman kembali, dan jadwal 
pelaksanaan rencana pemukiman kembali. Matriks hak dalam rencana pemukiman kembali 
bisa diperbaharui di tahap ini untuk mencerminkan perubahan-perubahan yang relevan namun 
standar-standar yang ditetapkan di dalam matriks hak yang awal tidak dapat diturunkan ketika 
rencana pemukiman kembali direvisi dan difinalkan. Peminjam/klien akan memastikan bahwa 
rencana pemukiman kembali akhir (i) secara memadai menjawab semua masalah-masalah 
pemukiman kembali tidak secara sukarela   yang berkenaan dengan proyek, (ii) menjelaskan 
langkah-langkah mitigasi khusus yang akan diambil untuk menangani masalah-masalah 
tersebut, dan (iii) memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk menangani 
masalah-masalah tersebut secara memuaskan. 
 
23. Proyek-proyek yang menimbulkan dampak pemukiman kembali tidak secara sukarela   
yang besar akan memerlukan dana kontinjensi yang memadai untuk menangani dampak-
dampak tersebut yang teridentifikasi selama pelaksanaan proyek. Peminjam/klien akan 
memastikan bahwa dana-dana seperti itu akan segera tersedia. Terlebih lagi, peminjam/klien 
akan melakukan konsultasi dengan para penduduk yang dipindahkan yang teridentifikasi 
setelah penyusunan rencana pemukiman kembali final dan memberitahukan kepada mereka 
hak-hak serta pilihan-pilihan relokasi yang mereka miliki. Peminjam/klien akan menyusun satu 
rencana pemukiman kembali sisipan atau sebuah rencana pemukiman kembali yang sudah 
direvisi dan akan menyerahkannya kepada ADB untuk ditinjau sebelum kontrak diberikan. 
 
24. Peminjam/klien akan menggunakan tenaga-tenaga ahli yang mempunyai kualifikasi dan 
pengalaman untuk menyusun pengkajian dampak sosial dan rencana pemukiman kembali. 
Untuk proyek-proyek yang sangat rumit dan peka, panel-panel tenaga ahli penasehat 
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independen yang tidak terkait dengan proyek akan digunakan selama persiapan dan 
pelaksanaan proyek. 
 

4. Pembebasan Lahan melalui Perundingan 
 
25. Persyaratan Upaya Perlindungan 2 tidak berlaku untuk penyelesaian melalui 
perundingan, kecuali apabila kegagalan melakukan perundingan akan mengakibatkan 
penyitaan. Penyelesaian melalui perundingan akan membantu menghindari penyitaan dan 
menghilangkan kebutuhan untuk menggunakan kewenangan pemerintah untuk memindahkan 
penduduk secara paksa. Peminjam/klien didorong untuk sedapat mungkin melakukan 
pembebasan lahan dan aset-aset lain dengan cara penyelesaian melalui perundingan dengan 
didasarkan pada konsultasi yang bermakna dengan penduduk yang terkena dampak, termasuk 
mereka yang tidak punya kepemilikan sah terhadap aset. Sebuah penyelesaian melalui 
perundingan akan menawarkan harga yang memadai dan adil untuk lahan dan/atau aset-aset 
lain. Peminjam/klien akan memastikan bahwa semua perundingan dengan penduduk yang 
dipindahkan secara terbuka menangani risiko-risiko terjadinya asimetri informasi dan kekuatan 
tawar pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi-transaksi semacam itu. Untuk tujuan ini, 
peminjam/klien akan melibatkan satu pihak eksternal yang independen untuk 
mendokumentasikan perundingan dan proses-proses penyelesaian. Peminjam/klien akan 
menyepakati dengan ADB tentang proses-proses kosultasi dan kebijakan serta undang-undang 
yang berlaku untuk transaksi semacam itu; validasi pihak ketiga; mekanisme untuk menghitung 
biaya penggantian lahan dan aset-aset lain yang terkena dampak; dan pesryaratan untuk 
melakukan pencatatan. 
 

5. Pengungkapan Informasi  
 
26. Peminjam/klien akan menyerahkan dokumen-dokumen berikut ini kepada ADB untuk 
dimuat di situs web ADB:  

(i) Sebuah konsep rencana pemukiman kembali dan/atau kerangka kerja 
pemukiman kembali yang disetujui untuk dipakai oleh peminjam/klien sebelum 
penilaian proyek; 

(ii) Rencana pemukiman kembali akhir yang disetujui untuk digunakan oleh 
peminjam/klien setelah selesainya sensus penduduk yang terkena dampak; 

(iii) Sebuah rencana pemukiman kembali yang baru atau sebuah rencana 
pemukiman kembali yang diperbaharui dan satu rencana tindakan perbaikaan 
selama pelaksanaan proyek, jika ada; dan 

(iv) Laporan-laporan pemantauan pemukiman kembali. 
 
27. Peminjam/klien akan memberikan informasi yang relevan tentang pemukiman kembali, 
termasuk informasi dari dokumen-dokumen di paragraf 26 tepat pada waktunya, di tempat yang 
terjangkau dan dalam bentuk dan bahasa (bahasa) yang dipahami penduduk yang terkena 
dampak dan para pemangku kepentingan lain. Untuk penduduk yang buta huruf, metode-metode 
komunikasi lainnya yang sesuai akan digunakan. 
 
 6. Konsultasi dan Partisipasi 
 
28. Peminjam/klien akan melakukan konsultasi yang bermakna dengan penduduk yang 
terkena dampak, masyarakat tempatan dimana mereka tinggal dan masyarakat sipil untuk 
setiap proyek dan subproyek yang diidentifikasi memiliki dampak-dampak pemukiman kembali 
tidak secara sukarela. Konsultasi bermakna adalah satu proses yang (i) dimulai secara dini 
pada tahap persiapan proyek dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam seluruh siklus 
proyek; (ii) melakukan pengungkapan informasi yang relevan dan memadai yang bisa dipahami 
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dan  langsung dijangkau oleh penduduk yang terkena dampak tepat pada waktunya; (iii) 
dilakukan dalam suasana yang bebas dari intimidasi atau pemaksaan; (iv) inklusif dan peka 
gender, dan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dan 
rentan; dan (v) memungkinkan dimasukkannya semua pandangan yang relevan dari penduduk 
yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya ke dalam pengambilan 
keputusan seperti perancangan proyek, langkah-langkah mitigasi, pembagian manfaat dan 
peluang pembangunan, dan isu-isu pelaksanaan. Konsultasi akan dilakukan dengan cara yang 
sebanding dengan dampak yang ditanggung oleh penduduk yang terkena dampak. 
Peminjam/klien akan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kelompok terpinggirkan 
atau rentan, khususnya mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, mereka yang tidak 
memiliki lahan, perempuan kepala keluarga, perempuan dan anak-anak, Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat, dan mereka yang tidak memiliki hak milik atas lahan secara hukum. 
 

7. Mekanisme Penanganan Keluhan 
 
29. Peminjam/klien akan membentuk satu mekanisme untuk menerima dan memfasilitasi 
pemecahan permasalahan dan keluhan penduduk yang terkena dampak tentang dampak 
pemindahan fisik dan ekonomi serta dampak lain yang ditimbulkan proyek, memberi perhatian 
khusu pada dampak yang ditanggung oleh kelompok-kelompok rentan.  Mekanisme 
penanganan keluhan harus sebanding dengan risiko dan dampak merugikan yang ditimbulkan 
proyek. Ia harus menjawab permasalahan dan keluhan penduduk yang terkena dampak dengan 
cepat, dengan menggunakan satu proses yang bisa dipahami dan transparan yang peka 
gender, selaras dengan budaya, dan langsung bisa dijangkau oleh semua penduduk yang 
terkena dampak tanpa mengeluarkan biaya dan tanpa retribusi. Mekanisme tersebut tidak boleh 
menghambat akses ke penyelesaian secara judisial atau administratif di suatu negara.  
Peminjam/klien akan memberikan informasi kepada penduduk yang terkena dampak tentang 
mekanisme tersebut. 
 

8. Pemantauan dan Pelaporan 
 
30. Peminjam/klien akan memantau dan mengukur kemajuan pelaksanaan perencanaan 
pemukiman kembali. Cakupan aktivitas pemantauan akan sebanding dengan risiko dan dampak 
yang ditimbulkan proyek. Selain mencatat kemajuan aktivitas-aktivitas pembayaran ganti rugi 
dan aktivitas-aktivitas lainnya dalam pemukiman kembali, peminjam/klien akan menyusun 
laporan-laporan pemantauan untuk memastikan bahwa pelaksanaan rencana pemukiman 
kembali telah menghasilkan hasil-hasil yang diharapkan. Untuk proyek-proyek yang 
menimbulkan dampak pemukiman kembali yang besar, peminjam/klien akan menggunakan 
para tenaga ahli ekternal yang mempunyai kualifikasi dan pengalaman atau LSM-LSM yang 
mempunyai kualifikasi untuk memverifikasi informasi pemantauan dari peminjam/klien. Para 
tenaga ahli eksternal yang dilibatkan oleh peminjam/klien akan memberikan saran tentang isu-
isu terkait kepatuhan terhadap upaya-upaya perlindungan dan jika teridentifikasi masalah-
masalah yang besar tentang pemukiman kembali tidak secara sukarela, sebuah rencana 
perbaikan akan disusun untuk menangani masalah-masalah tersebut. Sebelum dokumen-
dokumen seperti itu disusun, diungkapkan dan disetujui, peminjam/klien tidak akan melanjutkan 
untuk melaksanakan komponen-komponen proyek yang teridentifikasi menimbulkan dampak-
dampak pemukiman kembali tidak secara sukarela  . 

 
31. Peminjam/klien akan menyusun laporan-laporan pemantauan semi-tahunan yang 
menjelaskan kemajuan pelaksanaan aktivitas-aktivitas pemukiman kembali dan segala isu 
kepatuhan dan tindakan perbaikan. Laporan-laporan ini akan memenuhi indikator-indikator 
pemantauan pemukiman kembali tidak secara sukarela  yang disepakati pada waktu 
persetujuan rencana pemukiman kembali, biaya persyaratan pemantauan pemukiman kembali 
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internal dan eksternal akan dimasukkan ke dalam anggaran proyek. 
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9. Dampak-Dampak yang Tidak Diantisipasi 
 

32. Jika dampak-dampak pemukiman kembali tidak secara sukarela   yang tidak diantisipasi 
ditemukan selama pelaksanaan proyek, peminjam/klien akan melakukan pengkajian dampak 
sosial dan memperbaharui rencana pemukiman kembali atau menyusun satu rencana 
pemukiman kembali baru yang mencakup semua persyaratan yang berlaku yang dijelaskan di 
dalam dokumen ini. 
 

10. Pertimbangan-Pertimbangan Khusus untuk Penduduk Asli/Masyarakat 
Adat  
 
33. Peminjam/klien akan menelaah sedapat mungkin kemungkinan-kemungkinan alternatif 
rancangan proyek untuk menghindari relokasi Penduduk Asli/Masyarakat Adat secara fisik yang 
akan menimbulkan dampak merugikan pada identitas, budaya dan penghidupan adat mereka. 
Jika penghindaran tidak dimungkinkan, dengan berkonsultasi dengan ADB, sebuah gabungan 
rencana Penduduk Asli/Masyarakat Adat dan rencana pemukiman kembali akan disusun untuk 
menangani baik masalah-masalah pemukiman kembali tidak secara sukarela   maupun 
masalah-masalah Penduduk Asli/Masyarakat Adat. Rencana gabungan seperti itu akan juga 
memenuhi semua persyaratan yang relevan yang ditetapkan di bawah Persyaratan Upaya 
Perlindungan 3.  
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GARIS BESAR SEBUAH RENCANA PEMUKIMAN KEMBALI  
 

Garis besar ini merupakan bagian dari Persyaratan Upaya Perlindungan 2. Sebuah 
rencana pemukiman kembali diperlukan untuk semua proyek yang menimbulkan dampak 
pemukiman kembali tidak secara sukarela. Tingkat rinciannya serta kemenyeluruhan rencana 
seperti itu sebanding dengan nilai penting potensi dampak dan risiko munculnya pemukiman 
kembali tidak secara sukarela. Aspek-aspek substantif dalam garis besar tersebut akan 
memandu penyusunan rencana-rencana pemukiman kembali meskipun tidak dengan urutan 
seperti ditunjukkan di bawa ini. 
 
A. Ringkasan Eksekutif 
 

Bagian ini memberikan satu pernyataan ringkas tentang cakupan proyek, temuan-
temuan kunci dari survei, keberhakan dan tindakan-tindakan yang direkomendasikan. 
 
B. Deskripsi Proyek  
 
 Bagian ini memberikan satu penjelasan umum tentang proyek, membahas komponen-
komponen proyek yang mengakibatkan pembebasan lahan, pemukiman kembali tidak secara 
sukarela, atau keduanya dan mengidentifikasi wilayah proyek. Ia juga menjelaskan tentang 
alternatif-alternatif yang diperitmbangkan untuk menghindari atau meminimalkan pemukiman 
kembali. Termasuk dalam bagian ini adalah satu tabel dengan data yang dikuantifikasikan dan 
memberikan latar belakang pemikiran untuk keputusan akhir.  

 
C. Cakupan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali  
 
 Bagian ini:  

(i) Membahas potensi dampak proyek dan menyertakan peta-peta kawasan-
kawasan atau zona-zona dampak yang diakibatkan komponen atau aktivitas 
proyek;  

(ii) Menjelaskan cakupan pembebasan lahan (menyediakan peta) dan menjelaskan 
mengapa perlu untuk proyek investasi utama; 

(iii) Memberi ringkasan dampak-dampak kunci terkait dengan aset-aset yang 
diperlukan dan tentang pendduk yang dipindahkan; dan 

(iv) Memberikan rincian tentang segala sumber daya properti umum yang akan 
dibebaskan 

 
D. Informasi dan Profil Sosial Ekonomi  

 
Bagian ini memberi garis besar tentang hasil-hasil pengkajian dampak sosial, survei 

sensus dan kajian-kajian lain, dengan informasi dan/atau data yang terpilah dari segi gender, 
kerentanan dan pengelompokan sosial lainnya, termasuk:  

 
(i) Menentukan, mengidentifikasi, dan menghitung penduduk dan komunitas yang 

akan terkena dampak 
(ii) Menjelaskan dampak-dampak pembebasan lahan dan aset yang mungkin timbul  

pada penduduk dan komunitas yang terkena dampak dengan menggunakan 
parameter-parameter sosial, budaya, dan ekonomi sebagai pertimbangan; 

(iii) Membahas dampak-dampak proyek pada penduduk miskin, Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat dan/atau etnis minoritas; dan kelompok-kelompok rentan 
lainnya; dan  
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(iv) Mengidentifikasi dampak-dampak gender dan keberhakan serta situasi sosial 
ekonomi dan dampak, kebutuhan dan prioritas perempuan.  

 
E. Pengungkapan Informasi, Konsultasi dan Partisipasi  
 
 Bagian ini: 

(i) Mengidentifikasi para pemangku kepentingan proyek; khususnya pemangku 
kepentingan utama;   

(ii) Menjelskan mekanisme konsultasi dan partisipasi yang akan digunakan selama 
berbagai tahap siklus proyek; 

(iii) Menjelaskan aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menyebarkan informasi 
tentang proyek dan pemukiman kembali selama rancangan proyek dan 
persiapan untuk melibatkan para pemangku kepentingan; 

(iv) Memberi ringkasan tentang hasil-hasil konsultasi dengan para penduduk yang 
terkena dampak (termasuk masyarakat tempatan) dan membahas bagaimana 
permasalahan yang diangkat dan rekomendasi  yang dibuat ditangani dalam 
rencana pemukiman kembali; 

(v) Menegaskan pengungkapan konsep rencana pemukiman kembali kepada 
penduduk yang terkena dampak dan mencakup penyelenggaraan untuk 
mengungkapkan rencana-rencana selanjutnya; dan  

(vi) Menjelaskan perencanaan langkah-langkah pengungkapan informasi (termasuk 
jenis informasi yang akan disebarkan dan metode diseminasi) dan proses 
konsultasi dengan penduduk yang terkena dampak selama pelaksanaan proyek. 

 
F. Mekanisme Penanganan Keluhan  
 

Bagian ini menjelaskan mekanisme untuk menerima dan memfasilitasi pemecahan 
permasalahan dan keluhan penduduk. Ia menjelaskan bagaimana prosedur bisa dijangkau oleh 
penduduk yang terkena dampak dan peka gender.  
 
G. Kerangka Kerja Hukum 
 
 Bagian ini: 

(i) Menjelaskan undang-undang dan peraturan nasional dan lokal yang berlaku 
pada proyek dan mengidentifikasi kesenjangan antara peraturan setempat 
dengan persyaratan kebijakan ADB; dan membahas bagaimana kesenjangan 
tersebut akan ditangani. 

(ii) Menjelaskan komitmen hukum dan kebijakan dari lembaga pelaksana untuk 
semua jenis penduduk yang dipindahkan; 

(iii) Memberi garis besar tentang prinsip-prinsip dan metodologi yang digunakan 
untuk menentukan pemberian nilai dan tingkat ganti rugi sebagai biaya pengganti 
untuk aset-aset, penghasilan dan penghidupan; dan menetapkan kriteria 
kelayakan untuk mendapakan ganti rugi dan bantuan dan bagaimana serta 
kapan ganti rugi dan bantuan akan diberikan.  

(iv) Menjelaskan proses pembebasan lahan dan menyiapkan satu jadwal untuk 
memenuhi persyaratan prosedural kunci.  

 
H. Keberhakan, Bantuan dan Manfaat 
 

Bagian ini:  
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(i) Mengidentifikasi keberhakan dan kelayakan penduduk yang dipindahkan dan 
menjelaskan semua langkah-langkah bantuan pemukiman kembali (termasuk 
satu matriks hak-hak); 

(ii) Menjelaskan semua bantuan untuk kelompok rentan, termasuk perempuan dan 
kelompok-kelompok khusus lain; dan  

(iii) Memberi garis besar tentang peluang-peluang untuk para penduduk yang 
terkena dampak untuk mendapatkan manfaat pembangunan yang semestinya 
dari proyek. 

 
I. Relokasi Perumahan dan Pemukiman  
 
 Bagian ini: 

(i) Menjelaskan pilihan-pilihan untuk merelokasi perumahan dan struktur-struktur 
lain, termasuk perumahan pengganti, ganti rugi tunai pengganti, dan/atau 
pemilihan sendiri (memastikan bahwa permasalahan gender dan dukungan 
untuk kelompok rentan teridentifikasi); 

(ii) Menjelaskan alternatif lokasi-lokasi  relokasi yang menjadi pertimbangan; 
konsultasi dengan masyarakat dilakukan; dan justifikasi untuk memilih lokasi, 
termasuk rincian tentan glokasi, pengkajian lingkungan tentang lokasi dan 
kebutuhan pembangunan; 

(iii) Memberikan jadwal untuk persiapan dan transfer lokasi; 
(iv) Menjelaskan penyelenggaraan hukum untuk mensahkan penguasaan lahan dan 

memindahkan hak kepemilikan ke penduduk yang dimukimkan kembali;  
(v) Memberi garis besar tentang langkah-langkah untuk membantu pemindahan dan 

menetapnya penduduk yang dipindahkan di tempat baru;  
(vi) Menjelaskan rencana-rencana untuk menyediakan prasarana umum [civic 

infrastructure]; dan  
(vii) Menjelaskan bagaimana integrasi dengan penduduk setempat akan dilakukan  
 

J. Pemulihan dan Rehabilitasi Penghasilan  
 
 Bagian ini:  

(i) Mengidentifikasi risiko-risiko terhadap penghidupan dan menyusun tabel-tabel 
terpilah berdasarkan pada data demografi dan sumber-sumber penghidupan; 

(ii) Menjelaskan program pemulihan penghasilan, termasuk berbagai pilihan untuk 
memulihkan semua jenis penghidupan (contoh mencakup pembagian manfaat 
proyek, pengaturan pembagian pendapatan, saham gabungan untuk kontribusi 
penyertaan modal seperti lahan, membahas keberlanjutan dan jaring pengaman)  

(iii) Memberi garis besar tentang langkah-langkah untuk memberikan jaring 
pengaman sosial melalui asuransi sosial dan/atu dana khusus proyek;  

(iv) Menjelaskan langkah-langkah khusus untuk mendukung kelompok rentan;  
(v) Menjelaskan pertimbangan-pertimbangan gender; dan  
(vi) Menjelaskan program-program pelatihan. 

 
K. Anggaran Pemukiman Kembali dan Rencana Pendanaan  
 
 Bagian ini:  

(i) Memberikan satu anggaran yang dirinci per item untuk semua aktivitas 
pemukiman kembali, termasuk untuk unit pemukiman kembali, pelatihan staf, 
pemantauan dan evaluasi, dan penyusunan rencana pemukiman kembali selama 
pelaksanaan pinjaman. 
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(ii) Menjelaskan aliran dana (anggaran pemukiman kembali tahunan harus 
menunjukkan pengeluaran dibandingkan anggaran untuk item-item kunci) 

(iii) Menyertakan satu justifikasi untuk semua asumsi yang dibuat dalam menghitung 
tingkat kompensasi dan perkiran biaya lain (dengan mempertimbangkan baik 
kontinjensi fisik maupun biaya), termasuk biaya-biaya penggantian.  

(iv) Menyertakan informasi tentang sumber pendanan untuk anggaran rencana 
pemukiman kembali.  

 
L. Penyelenggaraan Kelembagaan 
 
 Bagian ini  

(i) menjelaskan tanggung jawab dan mekanisme penyelenggaraan kelembagaan 
dalam melaksanakan langkah-langkah rencana pemukiman kembali; 

(ii) menyertakan program pengembangan kapasitas lembaga, termasuk bantuan 
teknis, jika perlu; 

(iii) menjelaskan peran LSM-LSM, jika terlibat, dan organisasi-organisasi penduduk 
yang terkena dampak dalam perencanaan dan pengelolaan pmkb; dan 

v)    menjelskan bagaimana kelompok perempuan akan terlibat dalam rencana dan 
pengelolaan pemukiman kembali, 
 

M. Jadwal Pelaksanaan  
 

Bagian ini mencakup satu jadwal pelaksanaan yang rinci dan terikat waktu untuk semua 
aktivitas kunci dalam pemukiman kembali dan rehabilitasi. Jadwal pelaksanaan harus 
mencakup semua aspek aktivitas pemukiman kembali yang disinkronkan dengan jadwal proyek 
dalam konstruksi kerja sipil dan memberikan proses dan kerangka waktu pembebasan lahan. 
 
N. Pemantauan dan Pelaporan 
 

Bagian ini menjelaskan mekanisme dan tolok ukur yang tepat untuk memantau dan 
mengevaluasi pelaksanaan rencana pemukiman kembali. Ia menetapkan pengatuan untuk 
partisipasi penduduk yang terkena dampak dalam proses pemantauan. Bagian ini akan juga 
menggambarkan prosedur pelaporan.  
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PERSYARATAN UPAYA PERLINDUNGAN 3: PENDUDUK ASLI/MASYARAKAT ADAT  
 
A.  Pengantar 
 
1. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nations Declaration on the 
Rights of Indigenous Peoples) diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada September 2007. Banyak 
negara di Asia dan Pasifik telah memberikan suaranya untuk deklarasi yang tidak mengikat ini. 
Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) mengakui hak-hak Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat untuk mengarahkan arah pembangunan mereka sendiri. Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat tidak secara otomatis mendapat manfaat pembangunan, yang seringkali 
dirancang dan dilaksanakan oleh mereka yang berada di arus utama atau oleh penduduk yang 
dominan di negara-negara dimana mereka tinggal. Diperlukan upaya-upaya khusus untuk 
melibatkan Penduduk Asli/Masyarakat Adat dalam perencanaan program-program 
pembangunan yang berdampak pada mereka, khususnya program-program pembangunan 
yang seharusnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi khusus mereka. 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat semakin terancam karena program pembangunan masuk ke 
wilayah-wilayah yang secara tradisional mereka miliki, tempati, gunakan, atau pandang sebagai 
tanah leluhur. 
 
2. Persyaratan Upaya Perlindungan 3 memberikan garis besar tentang persyaratan yang 
harus dipenuhi oleh para peminjam/klien untuk bisa melakukan upaya-upaya perlindungan 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat bagi proyek-proyek yang didukung oleh ADB. Persyaratan ini 
membahas tujuan dan cakupan penerapan dan menggarisbawahi kebutuhan yang berkaitan 
dengan (i) pelaksanaan pengkajian dampak sosial dan proses perencanaan; (ii) penyusunan 
lapora pengkajian dampak sosial dan dokumen perencanaan; (iii) pengungkapan informasi dan 
pelaksanaan konsultasi, termasuk mendapatkan ijin pelaksanaan aktivitas-aktivitas proyek 
tertentu dari Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak ; (iv) membentuk satu 
mekanisme penanganan keluhan; dan (v) pemantauan dan pelaporan. Serangkaian 
persyaratan kebijakan ini akan memberikan upaya perlindungan kepada hak-hak Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat untuk mempertahankan, melanjutkan dan melestarikan identitas, praktik 
dan habitat budaya mereka untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang berdampak pada 
mereka akan melakukan langkah-langkah yang semestinya untuk melindungi hak-hak mereka. 
 
B. Tujuan 
 
3. Tujuannya adalah untuk merancang dan melaksanakan proyek-proyek sedemikian rupa 
sehingga memberikan penghargaan sepenuhnya pada identitas, martabat, hak-hak asasi 
manusia, sistem penghidupan dan keunikan budaya Penduduk Asli/Masyarakat Adat seperti 
diartikan sendiri oleh para Penduduk Asli/Masyarakat Adat sehingga mereka (i) memperolah 
manfaat sosial dan ekonomi yang selaras dengan budaya, (ii) tidak mengalami dampak 
merugikan yang ditimbulkan proyek, dan (iii) dapat berpartisipasi secara aktif dalam proyek-
proyek yang berdampak pada mereka. 
 
C.  Cakupan Penerapan 
 
4. Persyaratan-persyaratan ini berlaku untuk semua proyek-proyek pemerintah dan 
nonpemerintah yang didanai dan/atau dilaksanakan oleh ADB dan komponen-komponennya 
tanpa memperhatikan sumber pendanaan, termasuk proyek-proyek invesasi yang didanai dari 
pinjaman; dan/atau hibah; dan atau cara-cara lain seperti penyertaan modal dan/atau jaminan 
(disini selanjutnya disebut sebagai proyek). Persyaratan-persyaratan tersebut juga mencakup 
tindakan-tindakan yang dilkaukan oleh peminjam/klien dalam antisipasi proyek-proyek ADB. 
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5. Di Asia dan Pasifik, masing-masing Penduduk Asli/Masyarakat Adat mempunyai 
keragaman yang sangat besar dalam budaya, sejarah, dan kondisi mereka sekarang. Konteks 
dimana penduduk seperti itu tinggal sangat berbeda-beda dan terus berubah dan tidak ada satu 
definisi yang diterima secara universal tentang Penduduk Asli/Masyarakat Adat. Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat di berbagai negara mungkin disebut dengan istilah-istilah seperti etnis 
minoritas, masyarakat adat asli, aborigin, suku dataran tinggi, suku bangsa minoritas, suku-
suku yang diakui pemerintah, atau kelompok suku. Kelompok-kelompok seperti itu dapat 
dianggap sebagai Penduduk Asli/Masyarakat Adat untuk tujuan-tujuan operasional apabila 
mereka mempunyai karakteristik yang disebutkan di paragraf 6. 
 
6. Untuk tujuan operasional, istilah Penduduk Asli/Masyarakat Adat digunakan secara 
generik untuk mengacu pada satu kelompok sosial dan budaya yang unik dan rentan yang 
memiliki karakteristik berikut ini dalam tingkat yang berbeda-beda: 
 

(i)  identifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya asli/adat yang unik dan 
pengakuan identitias ini oleh orang lain; 

 (ii)  keterikatan kolektif pada habitat yang unik secara geografis dan teriotiri leluhur di 
wilayah proyek dan pada sumber daya alam di dalam habitat dan teritori tersebut;  

(iii)  kelembagaan budaya, ekonomi, sosial atau politik secara adat yang terpisah dari 
masyarakat dan budaya yang dominan; dan  

(iv)  satu bahasa yang unik, yang seringkali berbeda dari bahasa resmi satu negara 
atau kawasan. 

 
7. Dalam mempertimbangkan karakteristik-karakteristik tersebut, perundangan nasional, 
hukum adat, dan segala konvensi internasional dimana negara menjadi pihaknya akan 
dipertimbangkan. 
 
8. Satu kelompok yang telah kehilangan keterikatan kolektifnya pada habitat geografis 
yang unik atau teritori leluhur in dalam wilayah proyek karena pemutusan paksa tetap masuk 
kriteria untuk dicakup dalam kebijakan ini.  
 
9. Upaya-upaya perlindungan Penduduk Asli/Masyarakat Adat dipicu apabila sebuah 
proyek secara langsung atau tidak langung berdampak pada martabat, hak-hak asasi manusia, 
sistem  penghidupan atau budaya Penduduk Asli/Masyarakat Adat atau berdampak pada teritori 
atau sumber daya alam atau budaya yang dimiliki, digunakan, ditempati, atau diklaim Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat sebgai tanah leluhr mereka.   
  
D. Persyaratan Khusus 
 

1. Konsultasi dan Partisipasi 
  
10. Peminjam/klien akan melakukan konsultasi yang bermakna dengan Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat untuk memastikan partisipasi mereka yang didasari oleh pemberian 
informasi terlebih dahulu dalam (i) perancangan, pelaksanaan, dan pemantauan langkah-
langkah untuk menghindari dampak merugikan pada mereka, atau, jika penghindaran tidak 
memungkinkan, untuk meminimalkan, meredam dan memberikan ganti rugi atas dampak-
dampak seperti itu; dan (ii) menyesuaikan manfaat proyek yang terutang pada mereka dengan 
cara yang selaras budaya. Konsultasi yang bermakna adalah sebuah proses yang (i) dimulai  
sejak dini pada tahap persiapan proyek dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam 
seluruh siklus proyek; (ii) memberikan pengungkapan informasi yang relevan dan memadai 
tepat pada waktunya dan bisa dipahami dan langsung bisa dijangkau oleh penduduk yang 
terkena dampak; (iii) dilakukan dalam suasana yang bebas dari intimidasi atau pemaksaaan; 
(iv) inklusif dan peka gender dan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok yang tak beruntung 
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dan rentan; dan (v) memungkinkan dimasukkannya semua pandangan yang relevan dari para 
penduduk yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lain ke dalam pengambilan 
keputusan, seperti rancangan proyek, langkah-langkah mitigasi, pembagian manfaat dan 
peluang pembangunan dan isu-isu pelaksanaan. Konsultasi akan dilaksanakan sedemikian 
rupa sehingga sebanding dengan dampak yang ditimbulkan pada penduduk yang terkena 
dampak. Proses konsultasi dan hasil-hasilnya akan didokumentasikan dan tercermin dalam 
rencana Penduduk Asli/Masyarakat Adat (Indigenous Peoples plan/IPP). 
 
11. Untuk melaksanakan konsultasi yang bermakna dengan Penduduk Asli/Masyarakat 
Adat yang terkena dampak, peminjam/klien akan menyusun satu strategi yang sesuai dengan 
konteks untuk konsultasi yang inklusif dan partispatif, termasuk pendekatan-pendekatan dalam 
mengidentifikasi perwakilan Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang tepat dan metode-medote 
konsultasi yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya Penduduk Asli/Masyarakat Adat 
yang terkena dampak. Peminjam/klien akan memberikan perhatian khusus pada permasalahan 
perempuan dan kaum muda Penduduk Asli/Masyarakat Adat. 

 
12. Ketika peminjam/klien dan Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak 
mempunyai perbedaan pendapat dan ketidaksepakatan tentang proyek, komponennya atau 
IPP, peminjam/klien akan melakukan perundingan sesuai niat baik untuk memecahkan 
perbedaan dan ketidaksepakatan tersebut. 
 

2. Pengkajian Dampak Sosial 
 
13. Ketika penyaringan oleh ADB menujukkan adanya kemungkinan dampak pada 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat, peminjam/klien akan menggunakan tenaga ahli-tenaga ahli 
yang memiliki kualifikasi dan pengalaman untuk melakukan pengkajian dampak sosial (social 
impact assessment/SIA)secara penuh dan jika dampak-dampak terhadap Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat teridentifikasi, peminjam/klien akan menyusun sebuah IPP dalam 
kaitannya dengan studi kelayakan. Potensi dampak dan risiko proyek akan dikaji dengan 
menggunakan persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam dokumen ini dan hukum dan 
peraturan yang berlaku di jurisdiksi dimana proyek beroperasi yang berkaitan dengan Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat, termasuk kewajiban negara tempatan menurut hukum internasional. 
 
14. Berdasarkan pada penyaringan tersebut, sebuah SIA berbasis lapangan akan dilakukan 
baik sebagai bagian dari studi kelayakan atau sebagai satu aktivitas yang berdiri sendiri. SIA 
akan, secara peka gender serta dengan berkonsultasi dengan Penduduk Asli/Masyarakat Adat, 
mengidentifikasi Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dam pak dan potensi dampak-
dampak yang ditimbulkan proyek yang diusulkan pada mereka. SIA akan memberikan satu 
profil sosial ekonomi dasar tentang Penduduk Asli/Masyarakat Adat di wilayah proyek dan zona 
dampak proyek; mengkaji akses mereka ke dan peluang mereka untuk mendapatkan layanan 
sosial dan ekonomi dasar; mengkaji dampak jangka pendek dan jangka panjang, langsung dan 
tidak langsung, positif dan negatif yang ditimbulkan proyek pada status sosial, budaya dan 
ekonomi masing-masing kelompok; dan mengkaji pendekatan-pendekatan dan persyaratan 
sumber daya untuk menangani berbagai permasalahan dan isu-isu proyek yang berdampak 
pada mereka.  
 
15. Tingkat kerincian dan kemenyeluruhan SIA akan sebanding dengan tingkat kerumitan 
proyek yang diusulkan dan dengan sifat serta cakupan potensi dampak proyek terhadap 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat, baik positif atau negatif. 
 

3.  Perencanaan Penduduk Asli/Masyarakat Adat  
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16. Jika penyaringan dan SIA menunjukkan bahwa proyek yang diusulkan akan mempunyai 
dampak, positif atau negatif, pada Penduduk Asli/Masyarakat Adat, peminjam/klien akan 
menyusun sebuah IPP dalam konteks SIA dan melalui konsultasi yang bermakna dengan 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat. IPP akan menetapkan langkah-langkah dimana 
peminjam/klien akan memastikan (i) bahwa Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena 
dampak memperoleh manfaat sosial dan ekonomi yang selaras dengan budaya; (ii) bahwa jika 
potensi dampak merugikan pada Penduduk Asli/Masyarakat Adat teridentifikasi, dampak-
dampak tersebut akan dihindarkan sedapat mungkin. Jika penghindaran ini terbukti tidak 
mungkin dilakukan, dengan berdasarkan pada konsultasi yang bermaksa dengan Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat, IPP akan memberi garis besar langkah-langkah untuk meminimalkan, 
meredam dan memberikan ganti rugi atas dampak yang merugikan. Tingkat rincian dan 
kemenyeluruhan IPP (lampiran pada apendiks ini) akan berbeda-beda, tergantung pada proyek 
tertentu dan sifat dampak yang akan ditangani. Peminjam/klien akam memasukkan elemen-
elemen IPP ke dalam rancangan proyek. 
 
17. Jika Penduduk Asli/Masyarakat Adat merupakan mayoritas utama atau terbesar dalam 
penerima manfaat proyek langsung,1  dan hanya ketika diidentifikasi hanya ada dampak positif, 
elemen-elemen sebuah IPP dapat dimasukkan ke dalam rancangan proyek sebelum menyusun 
satu IPP terpisah. Dalam kasus-kasus seperti itu, dokumen proyek akan mencakup satu 
ringkasan tentang bagaimana proyek memenuhi upaya perlindungan Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat. Secara khusus, ia akan menjelaskan bagaimana konsultasi bermakna 
dipenuhi dan bagaimana manfaat yang terutang telah dimasukkan ke dalam rancangan proyek.  
 
18. Peminjam/klien akan memperbaharui IPP menyusul diselesaikannya rancangan teknis 
dan survei pengukuran yang terperinci. IPP yang diperbaharui akan sangat mengikuti paket 
kontrak yang diberikan dan jadwal waktu pelaksanaan untuk masing-masing komponen atau 
subproyek proyek. Langkah-langkah peredaman untuk menghindari dampak merugikan pada 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat dan langkah-langkah untuk meningkatkan manfaat 
pembangunan yang selaras dengan budaya akan disesuaikan namun hasil-hasil yang 
disepakati seperti di dalam konsep IPP tidak akan diturunkan atau diminimalkan. Jika 
teridentifikasi kelompok-kelompok Penduduk Asli/Masyarakat Adat baru sebelum 
diserahkannya IPP final ke ADB, konsultasi yang bermakna akan dilaksanakan dengan mereka 
juga. 
 
19. Peminjam/klien akan menggunakan tenaga ahli yang memiliki kualifikasi dan 
pengalaman untuk menyusun pengkajian dampak sosial dan IPP. Untuk proyek-proyek yang 
sangat rumit dan peka, panel-panel penasehat independen yang terdiri dari para ahli yang tidak 
ada kaitannya dengan proyek akan digunakan selama persiapan proyek dan pelaksanaan. 
Semua proyek yang sangat rumit dan peka yang berdampak pada Penduduk Asli/Masyarakat 
Adat perlu untuk mempunyai satu tenaga ahli tentang Penduduk Asli/Masyarakat Adat di dalam 
panel penasehat.  
 

4. Pengungkapan Informasi  
 
20. Peminjam/klien akan menyerahkan kepada ADB dokumen-dokumen berikut untuk 
diungkapkan di situs web ADB: 

                                                 
1 Ini terjadi di negara-negara berkembang tertentu seperti negara-negara kepulauan Pasifik  
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(i) sebuah konsep IPP dan/atau kerangka kerja perencanaan Penduduk 

Asli/Masyarakat Adat, termasuk pengkajian dampak sosial, yang disetujui untuk 
digunakan oleh peminjam/klien, sebelum penilaian; 

(ii) IPP final setelah selesai disusun; 
(iii) Sebuah IPP baru atau yang dimutakhirkan dan sebuah rencana perbaikan yang 

disusun sebelum pelaksanaan, jika ada; dan 
(iv) Laporan-pelaporan pemantauan. 

  
21. Peminjam/klien akan memberikan informasi yang relevan, termasuk informasi dari 
dokumen-dokumen diatas tepat pada waktunya, di tempat yang bisa dijangkau dan dalam 
bentuk dan bahasa(bahasa) yang dipahami oleh Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena 
dampak dan para pemangku kepentingan lainnya. Jika Penduduk Asli/Masyarakat Adat tidak 
mempunyai kemampuan baca tulis, metode-metode komunikasi lain yang tepat akan 
digunakan. 
  

5. Mekanisme Penanganan Keluhan 
 
22. Peminjam/klien akan membentuk satu mekanisme untuk menerima dan memfasilitasi 
pemecahan permasalahan, komplain dan keluhan Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang 
terkena dampak. Mekanisme penanganan keluhan harus mempunyai skala yang sebanding 
dengan dampak yang ditimbulkan proyek. Ia harus menjawab permasalahan dan keluhan 
dengan cepat, dengan menggunakan satu proses yang bisa dipahami dan transparan yang 
selaras dengan budaya, peka gender, dan langsung bisa dijangkau oleh Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak tanpa mengeluarkan biaya dan tanpa retribusi. 
Mekanisme tersebut tidak boleh menghambat akses ke penyelesaian secara judisial atau 
administratif di suatu negara. Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak akan diberi 
informasi tentang mekanisme tersebut secara semestinya. 

 
6.  Monitoring and Reporting 

 
23. Peminjam/klien akan memantau dan mengukur kemajuan pelaksanaan IP. Cakupan 
aktivitas pemantauan akan sebanding dengan risiko dan dampak proyek. Selain mencatat 
informasi untuk melacak kinerja, peminjam/klien harus menggunakan mekanisme yang dinamis, 
seperti inspeksi dan audit, untuk memverifikasi keluhan terhadap persyaratan-persyaratan dan 
kemajuan dalam mewujudkan hasil-hasil yang diinginkan. Untuk proyek-proyek yang 
menimbulkan dampak yang besar pada Penduduk Asli/Masyarakat Adat, peminjam/klien akan 
menggunakan tenaga ahli-tenaga ahli eksternal yang memiliki kualifikasi dan pengalaman atau 
LSM-LSM yang memiliki kualifikasi untuk memverifikasi informasi pemantauan. Tenaga-tenaga 
ahli eksternal yang dilibatkan peminjam/klien akan memberikan advis tentang permasalahan 
terkait keluhan dan jika ada permasalahan yang signifikan tentang Penduduk Asli/Masyarakat 
Adat, peminjam/klien akan menyusun satu rencana aksi perbaikan atau pembaharuan IPP yang 
sudah disetujui. Peminjam/klien akan melaksanakan tindakan-tindakan perbaikan dan 
melakukan tindak lanjut atas tindakan-tindakan tersebut untuk memastikan keefektifan. 
 
24. Peminjam/klien akan menyusun laporan-laporan pemantauan berkala tentang kemajuan 
pelaksanaan IPP, memberi penekanan pada masalah-masalah kepatuhan dan tindakan-tindakn 
perbaikan, jika ada. Peminjam/klien akan menyerahkan laporan-laporan pemantauan 
semitahnan. Biaya untuk memantau persyaratan-persyaratan akan tercermin dalam anggaran 
proyek. 
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7. Dampak-Dampak yang Tidak Diantisipasi   
 
25. Jika dampak-dampak pada Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang tidak diantisipasi 
muncul selama pelaksanaan proyek, seperi misalnya perubahan dalam jejak proyek, 
peminjam/klien akan melakukan satu pegkajian dampak sosial dan memperbaharui IPP atau 
menyusun satu IPP baru yang mencakup semua persyaratan yang berlaku yang disebutkan 
dalam dokumen ini. 
 
E. Persyaratan-Persyaratan Khusus 
 

1. Tanah Leluhur dan Lahan serta Sumber Daya Alam yang Terkait 
 
26. Penduduk Asli/Masyarakat Adat sangat terikat erat dengan lahan, hutan, air, hidupan liar 
dan sumber daya alam lainnya, dan oleh karena itu peritmbangan-pertimbangan khusus berlaku 
jika proyek berdampak pada ikatan seperti itu. Dalam situasi ini, ketika melaksanakan 
pengkajian dampak sosial dan menyusun IPP, peminjam/klien akan memberikan perhatian 
khusus pada: 

 
(i) Hak-hak adat Penduduk Asli/Masyarakat Adat, baik perorangan maupun kolektif, 

yang berkaitan dengan tanah leluhur, lahan atau teritori yang secara tradisional 
mereka miliki atau secara adat mereka gunakan atau tempati, dan dimana akses 
ke sumber daya alam sangatlah penting bagi keberlanjutan budaya serta sistem 
penghidupan mereka; 

(ii) Perlunya untuk melindungi tanah leluhur, lahan dan sumber daya seperti itu agar 
tidak dimasuki atau dirambah secara ilegal; 

(iii) Nilai-nilai budaya dan spiritual yang diberikan oleh Penduduk Asli/Masyarakat 
Adat pada lahan dan sumber daya seperti itu; 

(iv) Praktik-praktik Penduduk Asli/Masyarakat Adat dalam mengelola sumber daya 
aalam dan keberlanjutan jangka panjang  praktik-praktik tersebut; dan  

(v) Kebutuhan untuk merehabilitasi sistem penghidupan pma yang telah diusir dari 
lahan mereka. 

 
27. Jika proyek mencakup aktivitas-aktivitas yang tergantung pada pengakuan hak-hak legal 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat terhadap lahan dan teritori yang secara tradisional telah 
mereka miliki atau secara adat digunakan atau ditempati, seperti misalnya proyek pemberian 
hak milik, atau pembebasan lahan-lahan seperti itu, peminjam/klien akan memasukkan satu 
rencana aksi untuk pengakuan legal atas hak-hak adat terhadap lahan, teritori dan tanah leluhur 
semacam itu di dalam IPP. Rencana aksi biasanya dilaksanakan sebelum pelaksanaan proyek 
namun dalam beberapa kasus rencana aksi mungki perlu disusun bersamaan dengan proyek 
itu sendiri. Pengakuan legal seperti itu bisa berbentuk:  
 

(i) Pengakuan legal penuh atas sistem pemangkuan/penguasaan lahan secara adat 
oleh Penduduk Asli/Masyarakat Adat; atau 

(ii) Konversi hak-hak pemanfaatan secara adat menjadi hak-hak komunal dan/atau 
hak-hak kepemilikan perorangan 

 
28. Jika undang-undang nasional tidak mempunyai salah satu pilihan di atas, IPP akan 
memasukkan satu rencana aksi untuk pengakuan legal terhadap hak pakai atau hak guna 
tanah jangka panjang yang bias diperbaharui [hak pengguna jangka panjang yang bisa 
diperbaharui]. 
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29. Selain itu, untuk proyek-proyek yang berpotensi menimbulkan dampak pada Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat, peminjam/klien akan memastikan bahwa konsultasi yang bermakna 
dilakukan dengan mereka dan untuk mendorong partisipasi Penduduk Asli/Masyarakat Adat 
secara cerdas tentang hal-hal yang berdampak kepada mereka secara langsung, seperti 
misalnya usulan langkah-langkah mitigasi, pembagian manfaat dan peluang proyek dan 
pengaturan pelaksanaa.  
 

2. Ijin dari Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang Terkena Dampak  
 

30. Penduduk Asli/Masyarakat Adat bisa rentan secara khusus apabila aktivitas-aktivitas 
proyek mencakup (i) pengembangan sumber daya dan pengetahuan budaya Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat secara komersial; (ii) pemindahan secara fisik dari lahan tradisional atau 
adat; dan (iii) pengembangan secara komersial sumber daya alam di dalam lahan adat untuk 
penggunaan yang akan berdampak pada penghidupan atau pemanfaatan budaya, seremonial, 
atau spiritual yang menegaskan identifas dan masyarakat Penduduk Asli/Masyarakat Adat. 
Dalam memutuskan apakah akan terus melanjutkan sebuah proyek yang mencakup aktivitas-
aktivitas seperti itu, peminjam/klien akan berupaya mendapatkan ijin dari komunitas Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat.  

 
31. Untuk tujuan penerapan kebijakan, ijin dari komunitas Penduduk Asli/Masyarakat Adat 
mengacu pada ekspresi kolektif Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkan dampak, melalui 
perorangan dan/atau perwakilan mereka yang diakui, tentang dukungan komunitas secara luas 
terhadap aktivitas-aktivitas proyek yang tercantum dalam paragraf 30. Dukungan komunitas 
secara luas seperti itu bisa ada bahkan jika sejumlah orang atau kelompok keberatan terhadap 
aktivitas-aktivitas proyek. 
 
32. Jika dukungan komunitas secara luas telah diperoleh, peminjam/klien akan 
menyediakan dokumentasi yang merinci proses dan hasil-hasil konsultasi dengan Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat dan lembaga Penduduk Asli/Masyarakat Adat, termasuk (i) temuan-
temuan SIA; (Ii) proses konsultasi yang bermakna dengan Penduduk Asli/Masyarakat Adat; (iii) 
langkah-langkah tambahan, termasuk modifikasi rancangan proyek, yang mungkin diperlukan 
untuk menangani dampak merugikan pada Penduduk Asli/Masyarakat Adat dan untuk 
memberikan manfaat proyek yang selaras budaya pada mereka; (iv) rekomendasi-rekomendasi 
untuk melakukan konsultasi yang bermakna dengan dan partisipasi oleh komunitas Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat selama pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi proyek; dan (v) isi segala 
persetujuan formal yang dicapai dengan komunitas Penduduk Asli/Masyarakat Adat dan/atau 
lembaga Penduduk Asli/Masyarakat Adat. Peminjam/klien akan menyerahkan dokumentasi 
tentang proses keterlibatan kepada ADB untuk ditinjau dan agar diteliti oleh ADB untuk 
memastikan diri adanya dukungan masyarakat secara luas terhadap aktivitas-aktivitas proyek. 
ADB tidak akan mendani proyek jika tidak ada dukungan semacam itu. 
 
33. Jika peminjam/klien dan Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak 
mempunyai perbedaan pendapat yang sangat besar terkait rancangan, IPP atau pelaksanaan 
aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan pengembangan komersial sumber daya budaya, 
pemindahan fisik Penduduk Asli/Masyarakat Adat, dan/atau pengembangan sumber daya 
secara komersial, peminjam/klien akan mengadopsi satu proses perundingan atas dasar niat 
baik untuk memecahkan perbedaan dan ketidaksepakatan seperti itu. 
 
34. Pengembangan Sumber Daya Budaya secara Komersial. Jika proyek mencakup 
pengembangan sumber daya dan pengetahuan budaya Penduduk Asli/Masyarakat Adat secara 
komersial, peminjam/klien akan memastikan bahwa penduduk yang terkena dampak 
mendapatkan informasi tentang (i) hak-hak mereka atas sumber daya-sumber daya seperti itu 
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menurut hukum statuta dan hukum adat; (ii) cakupan dan sifat usulan pengembangan komersial 
serta pihak-pihak yang tertarik untuk terlibat di dalam pengembangan seperti itu; dan (iii) 
potensi dampak pengembangan seperti itu pada penghidupan, lingkungan dan penggunaan 
sumber daya seperti itu oleh Penduduk Asli/Masyarakat Adat.  IPP akan mencerminkan sifat 
dan isi kesepaktan dan akan mencakup pengaturan-pengaturan untuk memastikan bahwa 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat menerima bagian manfaat yang setara dari pengembangan 
komersial seperti itu dengan cara yang selaras budaya. 
 
35. Peminjam/klien akan menelaah sedapat mungkin kemungkinan alternatif rancangan 
proyek untuk menghindari pemindahan fisik Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang akan 
mengakibatkan dampak yang merugikan pda identitas, budaya dan penghidupan adat mereka. 
Dalam situasi-situasi yang luar biasa, ketika penghindaran tidak mungkin dilakukan, 
peminjam/klien akan menyusun sebuah IPP yang akan digabungkan dengan sebuah rencana 
pemukiman kembali. Rencana gabungan seperti itu perlu selaras dengan preferensi budaya 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat dan akan mencakup satu strategi pemukiman kembali berbasis 
lahan. Sedapat mungkin, rencana akan memungkinkan Penduduk Asli/Masyarakat Adat untuk 
kembali ke lahan dan teritori yang secara tradisional mereka miliki atau secara adat mereka 
gunakan atau tempati jika alasan-alasan untuk memindahkan mereka tidak ada lagi. Rencana 
tersebut harus mencakup ketentuan-ketnuan untuk merehabilitasi lahan-lahan seperti itu, jika 
perlu. 
 
36. Pengembangan Sumber Daya Alam secara Komersial. Jika proyek melibatkan 
pengembangan sumber daya alam secara komersial (seperti mineral, hidrokarbon, hutan, air, 
atau lahan buruan atau penangkapan ikan) di dalam lahan adat yang digunakan oleh Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat, peminjam/klien akan memastikan bahwa penduduk yang terkena dampak 
akan diberi informasi tentang (i) hak-hak mereka atas sumber daya-sumber daya seperti itu 
menurut hukum statuta dan hukum adat; (ii) cakupan dan sifat usulan pengembangan komersial 
dan pihak-pihak yang berminat atau terlibat dalam pengembangan seperti itu; dan (iii) potensi 
dampak pengembangan seperti itu terhadap penghidupan, lingkungan dan penggunaan sumber 
daya seperti itu oleh Penduduk Asli/Masyarakat Adat. Peminjam/klien akan memasukkan dalam 
IPP pengaturan yang memungkinkan Penduduk Asli/Masyarakat Adat untuk memperoleh 
manfaat yang adil dan selaras budaya dari pengembangan komersial seperti itu paling tidak 
setara atau lebih tinggi dari yang diperoleh para pemilik lahan lain yang terkena dampak. 
 

3. Penduduk Asli/Masyarakat Adat dan Pembangunan  
 
37. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan untuk memberi manfaat pada Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat, negara-negara berkembang anggota ADB meminta ADB untuk 
mendukung mereka dalam perencanaan pembangunan dan strategi pengentasan kemiskinan 
dengan memberikan bantuan finansial untuk berbagai prakarsa, antara lain:  

 
(i) Memperkuat peraturan perundangan setempat untuk memberi pengakuan 

hukum pada sistem penguasaan lahan secara adat atau tradisional oleh 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat; 

(ii) Meningkatkan partisipasi Penduduk Asli/Masyarakat Adat dalam proses 
pembangunan dengan memasukkan perspektif mereka ke dalam rancangan 
program pembangunan dan strategi pengentasan kemiskinan dan memberikan 
peluang pada mereka untuk mendapatkan manfaat lebih penuh dari program-
program pembangunan melalui reformasi kebijakan dan hukum, pengembangan 
kapasitas, dan konsultasi yang bermakna, partisipasi dan pemberdayaan;  

(iii) Mendukung pengembangan prioritas Penduduk Asli/Masyarakat Adat melalui 
program-program yang dikembangkan oleh pemerintah dengan bekerja sama 



   Appendix 3   
 

 

75

 

dengan Penduduk Asli/Masyarakat Adat;  
(iv) Menangani masalah-masalah gender dan antar generasi yang ada di antara 

Penduduk Asli/Masyarakat Adat, termasuk kebutuhan khusus perempuan, kaum 
muda dan anak-anak di dalam masyarakat adat; 

(v) Menyusun profil Penduduk Asli/Masyarakat Adat secara partisipatif untuk 
mendokumentasikan budaya dan struktur demografi mereka serta relasi gender 
dan antar generasi, serta kelembagaan sosial, sistem produksi, keyakinan 
keagamaan, dan pola pemanfaatan sumber daya; 

(vi) Memperkuat kapasitas komunitas Penduduk Asli/Masyarakat Adat dan lembaga 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat untuk menyusun, melaksanakan, memantau 
dan mengevaluasi program-program pembangunan; 

(vii) Memperkuat kapasitas badan-badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk 
memberikan layanan pembangunan kepada Penduduk Asli/Masyarakat Adat; 

(viii) melestarikan dan menghargai pengetahuan masyarakat asli, termasuk 
memperkuat hak atas kepemilikan intelektual; dan  

(ix) memfasilitasi kemitraan antar pemerintah, lembaga Penduduk Asli/Masyarakat 
Adat, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mendorong program 
pembangunan Penduduk Asli/Masyarakat Adat.  
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GARIS BESAR SEBUAH RENCANA PENDUDUK ASLI/MASYARAKAT ADAT  
 

Garis besar ini merupakan bagian dari Persyaratan Upaya Perlindungan 3. Sebuah 
rencana Penduduk Asli/Masyarakat Adat (Indigenous Peoples plan/IPP) diperlukan untuk 
semua proyek yang menimbulkan dampak pada Penduduk Asli/Masyarakat Adat. Tingkat 
rincian dan kemenyeluruhan IPP ini sebanding dengan besarnya potensi dampak pada 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat. Aspek-aspek substantif dalam garis besar ini akan memandu 
penyusunan IPP meskipun tidak selalu dalam urutan berikut ini. 
 
A. Ringkasan Eksekutif Rencana Penduduk Asli/Masyarakat Adat  
 

Bagian ini dengan ringkas memberi penjelasan tentang fakta-fakta penting, temuan-
temuan signifikan, dan tindakan-tindakan yang direkomendasikan.  
 
B. Deskripsi Proyek  
 
 Bagian ini memberikan satu gambaran umum tentang proyek; membahas komponen-
komponen dan aktivitas-aktivitas proyek yang bisa menimbulkan dampak pada Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat; dan mengidentifikasi wilayah proyek. 

 
C.  Pengkajian Dampak Sosial  
 
 Bagian ini:  

(i) meninjau kerangka kerja hukum dan kelembagaan yang berlaku untuk Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat dalam konteks proyek 

(ii) memberikan ifm dasar tentang karakteristik demografi, sosial, budaya dan politik 
tentang komunitas Penduduk Asli/Masyarakat Adat  yang terkena dampak; lahan 
dan teritori yang secara tradisional telah mereka miliki atau secara adat mereka 
manfaatkan atau tempati; dan sumber daya alam yang menjadi gatungan 
mereka.  

(iii) Mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci dalam proyek dan menjabarkan 
satu proses yang selaras budaya dan peka gender dalam melakukan konsultasi 
yang bermakna dengan Penduduk Asli/Masyarakat Adat di setiap tahap 
persiapan dan pelaksanaan proyek, dengan mempertimbangkan tinjauan dan 
informasi dasar. 

(iv) Mengkaji, dengan didasarkan pada konsultasi yang bermakna dengan komunitas 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak, potensi dampak yang 
positif maupun merugikan yang ditimbulkan proyek. Penting dalam penentuan 
potensi dampak merugikan adalah analisis peka gender tentang kerentanan 
relatif dan risiko Penduduk Asli/Masyarakat Adat mengingat kondisi khusus 
mereka dan keterikatan mereka yang erat dengan lahan dan sumber daya alam 
serta kurangnya akes mereka ke peluang-peluang yang secara relatif tersedia 
untuk kelompok sosial lain dalam komunitas , kawasan atau masyarakat nasional 
dimana mereka tinggal. 

(v) Mencakup satu pengkajian peka gender tentang persepsi Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak tentang proyek dan dampaknya 
pada status sosial, ekonomi dan budaya mereka. 

(vi) Mengidentifikasi dan merekomendsikan, dengan didasarkan pada konsultasi 
bermakna dengan Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak, 
langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari dampak yang merugikan 
atau, jika penghindaran seperti itu tidak mungkin dilakukan, untuk 
mengidentifikasi langkah-langkah untuk meminimalkan, meredam, dan atau 
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memberi ganti rugi untuk dampak-dampak seperti itu dan untuk memastikan 
bahwa Penduduk Asli/Masyarakat Adat menerima manfaat proyek yang selaras 
dengan budaya. 

 
D. Pengungkapan Informasi, Konsultasi dan Partisipasi  

 
Bagian ini:  
(i)  menjelaskan pengungkapan informasi, konsultasi dan proses partisipasi dengan  

Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak, yang dilakukan selama 
persiapan proyek; 

 (ii)  meringkas komentar-komentar Penduduk Asli/Masyarakat Adat tentang hasil-
hasil pengkajian dampak sosial dan mengidentifikasi permasalahan yang 
diangkat selama konsultasi dan bagaimana permasalahan-permasalahan 
tersebut telah ditangani dalam rancangan proyek; 

(iii) apabila aktivitas-aktivitas proyek memerlukan dukungan masyarakat secara luas, 
mendokumentasikan proses dan hasil konsultasi-konsultasi dengan Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak dan segala kesepakatan yang 
dihasilkan dari konsultasi-konsultasi semacam itu untuk aktivitas proyek dan 
langkah-langkah perlindungan yang dilakukan untuk menangani dampak-
dampak aktivitas-aktivitas seperti itu; 

(iv) menjelaskan mekanisme-mekanisme konsultasi dan partisipasi yang akan 
digunakan selama pelaksanaan untuk memastikan partisipasi Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat  selama pelaksanaan; dan 

(v) menegaskan pengungkapan konsep IPP dan versi akhirnya pada komunitas 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat. 

 
E. Langkah-Langkah yang Memberi Manfaat 

 
Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa 

Penduduk Asli/Masyarakat Adat menerima manfaat sosial dan ekonomi yang selaras budaya 
dan peka gender. 
 
F. Langkah-Langkah Peredaman 
 

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah untuk menghindari dampak merugikan pada 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat; dan apabila penghindaran tidak mungkin dilakukan, 
menjelaskan langkah-langkah untuk meminimalkan dan memberikan ganti rugi untuk dampak 
merugikan yang tak terhindarkan yang telah teridentifikasi untuk masing-masing kelompok 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak.  
 
G. Pengembangan Kapasitas  
 
 Bagian ini memberikan langkah-langkah untuk memperkuat kemampuan sosial, legal 
dan teknis (a) badan (badan) pemerintah untuk menangani permasalahan Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat di wilalayah proyek; dan (b)  organisasi Penduduk Asli/Masyarakat Adat di 
wilayah proyek untuk memungkinkan mereka mewakili Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang 
terkena dampak dengan lebih efektif.  
 
H. Mekanisme Penanganan Keluhan  
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Bagian ini menjelaskan prosedur-prosedur untuk menangani keluhan oleh Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat. Ia juga menjelaskan prosedur-prosedur yang bisa dijangkau oleh 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat dan yang selarasa budaya dan peka gender. 

 
I. Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi 
 

Bagian ini menjelaskan mekanisme dan tolok ukur yang tepat untuk proyek untuk 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan IPP. Ia juga menjelaskan pengaturan untuk partisipasi 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat dalam persiapan dan validasi laporan pemantauan dan 
evaluasi. 
 
J. Penyelenggaraan Kelembagaan 
 

Bagian ini menjelaskan tanggung jawab dan mekanisme penyelenggaraan kelembagaan 
untuk melaksanakan berbagai langkah dalam IPP. Ia juga menjelaskan proses memasukan 
lembaga-lembaga setempat dan LSM-LSM yang relevan untuk melaksanakan langkah-langkah 
IPP.  

 
K. Anggaran dan Pendanaan 
 
 Bagian ini memberikan anggaran per item untuk semua aktivitas yang dijelaskan di 
dalam IPP. 
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PERSYARATAN UPAYA PERLINDUNGAN 4: PERSYARATAN-PERSYARATAN  KHUSUS 
UNTUK BERBAGAI MODALITAS KEUANGAN YANG BERBEDA 

 
A. Pengantar 
 
1. Berbagai modalitas pinjaman dan produk-produk finansial merupakan instrumen-
instrumen kunci ADB untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan pembangunan yang 
berkelanjutan di negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya. Selain pinjaman proyek 
standar, ADB memberikan berbagai instrumen investasi, termasuk pinjaman proyek, 
pendanaan sektor, fasilitas pendanaan multi tahap (multitranche financing facilities/MFFs), 
pinjaman bantuan darurat, perantaran keuangan dan pendanaan korporasi.  Persyaratan Upaya 
Perlindungan 4 memberikan garis besar tentang persyaratan-persyaratan khusus untuk 
berbagai modalitas pinjaman yang berbeda yang harus dipenuhi oleh peminjam/klien. 
  
B. Pinjaman Program  
 
2. Peminjam/klien akan mengevaluasi potensi dampak lingkungan atau pemukiman 
kembali tidak secara sukarela   secara langsung atau tidak langsung pada Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat yang terkait dengan aksi-aksi kebijakan yang akan didukung oleh 
pinjaman program, mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi untuk menangani dampak-
dampak tersebut dan memasukkan langkah-langkah mitigasi ke dalam rancangan proyek. 
Sebuah matris tentang potensi dampak setiap aksi kebijakan, disertai langkah-langkah mitigasi 
yang semestinya, akan disusun dengan indikasi kualitatif tentang besarnya masing-masing 
dampak secara berurutan, dan alasan-alasan singkat penilaian yang diberikan. Pengkajian 
lingkungan strategis (strategic environmental assessment/SEA) bisa digunakan apabila sesuai. 
 
C. Pinjaman Sektor 
 
3. Untuk investasi-investasi sektor dengan potensi dampak lingkungan atau pemukiman 
kembali atau dampak pada Penduduk Asli/Masyarakat Adat, sebelum persetujuan proyek oleh 
Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB), peminjam/klien akan menyepakati 
dengan ADB tentang kerangka kerja pengkajian lingkungan dan tinjauan, sebuah kerangka 
kerja pemukiman kembali, atau sebuah kerangka kerja perencanaan Penduduk Asli/Masyarakat 
Adat (Indigenous Peoples planning framework/IPPF) untuk memandu pemilihan subproyek, 
penyaringan dan penentuan kategori, pengkajian sosial dan lingkungan, dan penyiapan dan 
pelaksanaan rencana-rencana upaya perlindungan sub-subproyek dan untuk memfasilitasi 
pemenuhan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di Persyaratan Upaya Perlindungan 1-3. 
 
4.  Kerangka kerja pengkajian dan tinjauan lingkungan, kerangka kerja pemukiman kembali, 
dan IPPF akan (i) menjelaskan proyek dan subproyek-subproyek dan/atau komponen-
komponennya; (ii) menjelaskan dampak umum lingkungan dan/atau sosial yang diantisipasi 
akan ditimbulkan oleh komponen proyek atau subproyek yang akan didanai di dalam usulan 
proyek; (iii) menetapkan persyaratan yang akan dipenuhi terkait dengan penyaringan dan 
penentuan kategori, pengkajian, dan rencana subproyek, termasuk pengaturan untuk 
melakukan konsultasi yang bermakna dengan penduduk yang tekena dampak dan pemangku 
kepentingan lain dan persyaratan pengungkapan informasi, dan jika sesuai, kriteria upaya 
perlindungan yang an digunakan dalam memilih subproyek dan/atau komponen-komponen; (iv) 
mengkaji kecukupan kapasitas peminjam/klien untuk melaksanakan hukum nasional dan 
persyaratan ADB dan mengidentifikasi kebutuhan untuk pengembangan kapasitas; (v) 
menetapkan prosedur pelaksanaan, termasuk anggaran, penyelenggaran kelembagaan, dan 
persyaratan pengembangan kapasitas; (vi) menetapkan persyaratan pemantauan dan 
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pelaporan; dan (vii) menjelaskan tanggung jawab peminjam/klien dan ADB terkait dengan 
prsiapan, pelaksanaan, dan tinjauan kemajuan tentang dokumen-dokumen upaya perlindungan 
subproyek-subproyek. 
 
5. Selain elemen-elemen yang disebutkan di paragraf 4 diatas, kerangka kerja pemukiman 
kembali akan memberikan garis besar tentang metodologi pengkajian dampak sosial dan sensu. 
Apabila sesuai, IPPF akan menetapkan proses dan persyaratan dokumentasi untuk 
mendapatkan dukungan luas dari penduduk yang terkena dampak untuk aktivitas-aktivitas 
proyek yang disebutkan di Bagian E(2) dalam Persyaratan Upaya Perlindungan 3. Lampiran 1, 
2, 3 pada apendiks ini memberi garis besar tentang rekomendasi isi pengkajian lingkungan dan 
kerang kerja tinjaua, kerangka kerja pemukiman kembali, dan IPPF. Harap dicatat bahwa isi 
yang direkomendasikan merupakan panduan untuk pelaporan. Tingkat upaya, jumlah analisis 
dan kemenyeluruhan serta tingkat kerincian akan tergantung pada sifat proyek dan besarnya 
potensi dampak dan risiko. 
 
6. Satu contoh subproyek atau lebih akan diidentifikasi dan dinilai sebelum persetujuan 
proyek investasi sektor. Untuk subproyek-subproyek ini, peminjam/klien akan menyusun 
dokumentasi yang relevan, termasuk laporan pengkajian dampak lingkungan dan sosial, 
rencana pengelolaan lingkungan, rencana pemukiman kembali, dan rencana Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat. 
 
7. Persyaratan yang disebutkan di dalam Persyaratan Upaya Perlindungan 1–3 berlaku 
untuk semua subproyek dan komponen yang teridentifikasi selama pelaksanaan proyek. 
  
8. Jika investasi sektor melibatkan pengembangan atau perubahan terhadap kebijakan 
sektor, perencanaan atau program yang kemungkinan menimbulkan dampak lingkungan dan 
pemukiman kembali tidak secara sukarela yang besar atau dampak pada Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat, persyaratan-persyaratan yang disebutkan di paragraf 2 akan berlaku.  

 
D. Fasilitas Pendanaan Multitahap  
 
9. Untuk MFF-MFF dengan potensi dampak lingkungan atau pemukiman kembali tidak 
secara sukarela   atau dampak pada Penduduk Asli/Masyarakat Adat, peminjam/klien akan 
menyepakati dengan ADB tentang kerangka kerja pengkajian dan tinjauan lingkungan, sebuah 
kerangka kerja pemukiman kembali, atau IPPF sebelum ADB menyetujui MFF. Kerangka kerja-
kerangka kerja tersebut akan mengklarifikasikan prinsip-prinsip dan persyaratan-persyaratan 
upaya perlindungan yang mengatur penyaringan dan penentuan kategori, pengkajian sosial dan 
lingkungan, dan persiapan dan pelaksanaan rencana upaya perlindungan komponen, proyek 
dan subproyek untuk disusun setelah MFF disetuju. Kerangka kerja-kerangka  kerja tersebut 
akan disusun dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang disebutkan di paragraf 4 dan 5. 
 
10. Persyaratan-persyaratan ADB yang ada di dalam Persyaratan Upaya Perlindungan 1-3 
berlaku untuk semua komponen, proyek dan subproyek yang teridentifiksi selama persiapan 
dan pelaksanaan MFF. 
 
E. Pinjaman Bantuan Darurat 
 
11. Untuk pinjaman bantuan darurat, pengkajian lingkungan standar, rencana-rencana 
pengelolaan lingkungan, rencana-rencana pemukiman kembali, dan rencana-rencana 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat mungkin tidak akan bisa selesai dilakukan sebelum 
persetujuan Dewan. Dalam kasus seperti itu, sebuah kerangka kerja pengkajian dan tinjauan 
lingkungan, sebuah kerangka kerja pemukiman kembali, dan sebuah IPPF seperti disebutkan di 
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paragraf 4 an 5 akan disusun. Komponen-komponen dan subproyek-subproyek yang 
teridentifikasi selama pelaksanaan proyek akan mengikuti persyaratan-persyaratan yang 
ditetapkan dalam Persyaratan Upaya Perlindungan 1-3. Untuk proyek-proyek di wilayah-wilayah 
konflik dimana pengkajian lingkungan standar, rencana-rencana pengelolaan lingkungan, 
rencana-rencana pemukiman kembali dan IPP mungkin tidak bisa selesai dilakukan sebelum 
persetujuan Dewan, kerangka kerja perlindungan juga bisa dipertimbangkan untuk diterapkan. 
 
F.  Fasilitas-Fasilitas yang Ada 
 
12. Untuk proyek-proyek yang melibatkan fasiltas-fasilitas dan/atau aktivitas-aktivitas usaha 
yang telah ada atau sedang dibangun, peminjam/klien akan melakukan satu audit kepatuhan 
lingkungan dan/atau sosial, termasuk pengkajian di tempat, untuk mengidentifikasi 
permasalahan di masa lalu atau saat ini terkait dengan dampak terhadap lingkungan, 
pemukiman kembali tidak secara sukarela   dan Penduduk Asli/Masyarakat Adat. Tujuan dari 
audit kepatuhan ini adalah untuk menentukan apakan tindakan-tindakan sesuai dengan prinsip-
prinsip dan persyaratan upaya perlindungan ADB untuk para peminjam/klien dan untuk 
mengidentifikasi dan merencanakan langkah-langkah yang tepat untuk menangani masalah-
masalah kepatuhan yang belum selesai dintangani. Apabila ditengarai ada ketidakpathuan, 
sebuah rencana tindakan perbaikan yang disepakati oleh ADB dan peminjam/klien akan 
disusun. Rencana tersebut akan memberikan tindakan penanganan yang perlu, anggaran untuk 
tindakan-tindakan seperti itu, dan kerangka waktu untuk pemecahan masalah ketidakpatuhan. 
Laporan audit (termasuk rencana tindakan perbaikan, jika ada) akan disampaikan kepada 
publik sesuai dengan persyaratan-persyaratan pengungkapan informasi dalam Persyaratan 
Upaya Perlindungan 1-3. Untuk proyek-proyek lingkungan kategori A yang melibatkan fasilitas-
fasilitas dan/atau aktivitas-aktivitas usaha yang telah ada atau sedang dibangun, 
peminjam/klien akan menyerahkan laporan audit kepada ADB untuk diungkapkan di situs web 
ADB paling tidak 120 hari sebelum persetujuan oleh Dewan ADB. Jika sebuah proyek 
melibatkan satu perluasan atau peningkatan fasilitas-fasilitas yang sudah ada yang memiliki 
potensi dampak pada lingkungan, pemukiman kembali tidak secara sukarela dan/atau 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat, persyaratan-persyaratan untuk pengkajian dampak lingkungan 
dan sosial dan perencanaan yang ditetapkan di Persyaratan Upaya Perlindungan 1-3 akan 
berlaku selain audit kepatuhan tadi. 
 
G. Perantaran Keuangan  
 
13. Apabila investasi yang dilakukan perantara keuangan (financial intermediary/FI) 
mempunyai dampak minimal atau tidak memiliki dampak sosial atau lingkungan yang 
merugikan, proyek FI akan diperlaukan sebagai proyek kategori C dan tidak perlu 
memberlakukan persyaratan-persyaratan khusus lainnya. Semua FI lainnya akan perlu memiliki 
sistem pengelolaan lingkungan dan sosial (environmental and social management 
system/ESMS) yang tepat untuk dipertahankan sebagai bagian dari satu sistem pengelolaan 
keseluruhan mereka untuk memenuhi undang-undang nasional dan/atau persyaratan-
persyaratan ADB untuk proyek-proyek FI. ESMS akan memasukkan elemen-elemen berikut ini: 
(i) kebijakan lingkungan dan sosial; (ii) prosedur penyaringan, penentuan kategori dan tinjauan; 
(iii) struktur kelembagaan dan staf termasuk ketrampilan dan kompetensi dalam wilayah 
lingkungan dan sosial; (iv) persyaratan pelatihan; dan (v) pemantauan dan pelaporan. ESMS 
akan didokumentasikan dan disepakati bersama oleh ADB dan FI.  
 
14. Prosedur penyaringan yang dibuat di dalam ESMS akan memastikan bahwa semua 
subproyek disaring dengan menggunakan daftar aktivitas investasi terlarang (Apendiks 5). 
Subproyek-subproyek yang melibatkan aktivitas usaha yang tercakup dalam aktivitas investasi 
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terlarang tidak akan masuk kualifikasi untuk mendapatkan bantuan FI dengan menggunakan 
dana ADB dan aplikasi yang melibatkan aktivitas-aktivitas semacam itu akan ditolak. 
Tergantung dari ukuran FI dan aktivitas-aktivitas usahanya, FI harus menunjuk satu anggotanya 
dalam manajemen atau satu staf atau lebih untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
harian ESMS untuk bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap permasalahan lingkungan 
dan sosial.  
 
15. Apabila subproyek-subproyek yang didanai oleh FI dengan menggunakan dana ADB, 
baik melalui jalur kredit, apakah itu pinjaman, penyertaan modal, jaminan atau instrumen 
keuangan lain, mempunyai potensi dampak lingkungan atau sosial yang besar, FI akan 
disyaratkan untuk memastikan agar subproyek-subproyek semacam itu memenuhi persyaratan-
persyaratan ADB yang ditetapkan di dalam Persyaratan Upaya Perlindungan 1-3, termasuk 
pengungkapan informasi dan konsultasi. Untuk kasus-kasus semacam itu, FI akan merujuk 
subproyek-subproyek ini kepada ADB pada tahap dini dalam proses uji tuntas. ADB akan 
membantu FI untuk melakukan penilaian subproyek-subproyek tersebut. ADB akan meninjau 
informasi tentang uji tuntas yang dikumpulkan oleh FI, menentukan segala informasi tambahan 
yang diperlukan, membantu menentukan langkah-langkah mitigasi yang tepat dan menetapkan 
kondisi-kondisi yang menjadi syarat agar subproyek bisa terus berjalan. Untuk subproyek-
subproyek seperti itu, peminjam/klien akan menyerahkan EIA, rencana pemukiman kembali 
dan/atau IPP kepada ADB untuk mendapatkan clearance sebelum persetujuan subproyek. ADB 
juga bisa menetapkan persyaratan tambahan untuk aktivitas-aktivitas FI yang secara umum 
lebih tergantung pada portofolionya serta sistem upaya perlindungan negara tempatan. ADB 
akan memantau kinerja FI berdasarkan sistem pengelolaan lingkungan dan sosialnya. 
 
16. Kecuali untuk FI yang mempunyai subproyek-subproyek yang memiliki dampak dan 
risiko lingkungan dan sosial yang minimal atau tidak ada sama sekali, FI akan menyusun dan 
menyerahkan laporan-laporan berkala paling tidak sekali setahuan tentang status pelaksanaan 
ESMS mereka. Jika laporan-laporan atau tinjauan ADB menyimpulkan bahwa ESMS tidak 
berfugsi, FI akan menyusun dan menyerahkan satu rencana tindakan perbaikan yang 
disepakati dengan ADB dan melaksanakannya. 
 
H. Pendanaan Korporasi Umum 

 
17. Apabila klien dengan operasi di berbagai lokasi berupaya mendapatkan pendanaan 
korporasi umum (general corporate finance)1, modal kerja atau pendanaan penyertaan modal 
dari ADB, peminjam/klien akan menugaskan tenaga ahli-tenaga ahli eksternal yang mempunyai 
pengalaman dan kualifikasi untuk melakukan suatu audit korporasi tentang ESMS terkini 
mereka dan kinerja perusahaan di masa lalu dan masa kini dengan melihat tujuan, prinsip dan 
persyaratan pernyataan kebijakan upaya perlindungan ADB. Audit akan: 
 

(i) mengkaji kemampuan klien untuk mengelola dan menangani semua risiko dan 
dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan usaha dan operasinya, 
khususnya masalah-masalah yang diidentifikasi di dalam Persyaratan Upaya 
Perlindungan 1–3; 

(ii) mengkaji catatan kepatuhan klien terhadap undang-undang dan peraturan yang 
belaku di dalam jurisdiksi tempat proyek beroperasi yang berkaitan dengan 
masalah-masalahlkg dan sosial, termasuk undang-undang yang menyatakan 

                                                 
1  Untuk tujuan persyaratan-persyaratan ini, pendanaan korporasi umum merujuk pada pinjaman dan/atau investasi 

untuk sebuah entitas korporasi yang tidak disisihkan untuk melaksanakan subproyek-subproyek tertentu. Untuk 
pendanaan korporasi yang berkaitan dengan pelaksanaan subproyek-subproyek khusus, Persyaratan Upaya 
Perlindungan 1-3 berlaku selain membentuk dan mempertahankan ESMS. 
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kewajiban negara tempatan menurut hukum internasional; dan 
 (iii) mengidentifikasi kelompok-kelompok pemangku kepentingan utama perusahaan 

dan aktivitas-aktivitas keterlibatan pemangku kepentingan saat ini.  
 
18. Cakupan audit perusahaan secara tepat akan disepakati dengan ADB secara kasus per 
kasus. 
 
19. Sebuah rencana tindakan perbaikan akan menangani masalah-masalah yang 
teridentifikasi selama audit perusahaan dengan menetapkan langkah-langkah yang terikat 
waktu untuk mewujudkan dan mempertahankan kepatuhan terhadap tujuan-tujuan, prinsip-
prinsip dan persyaratan-persyaratan pernyataan kebijakan upaya perlindungan ADB dalam 
waktu yang bisa diterima. Rencana aksi ini akan dimasukkan ke dalam ESMS klien. 
 
20. Jika investasi mencakup rehabilitasi, modernisasi atau perluasan fasilitas-fasilitas yang 
sudah ada, persyaratan untuk aktivitas-aktivitas yang sudah ada di paragraf 12 akan berlaku. 
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GARIS BESAR SATU KERANGKA KERJA PENGKAJIAN DAN TINJAUAN LINGKUNGAN  
 

A.  Pengantar 
 

Bagian ini memberi penjelasan ringkas tentang proyek, subproyek-subproyeknya, 
dan/atau komponen-komponennya, dan menjelaskan mengapa pengkajian dan rencana 
lingkungan beberapa subproyek dan/atau komponennya tidak dapat dilakukan sebelum 
persetujuan proyek.  
 
B.  Pengkajian Kerangka Kerja Legal dan Kapasitas Kelembagaan 
 
 Bagian ini mengkaji kecukupan undang-undang, peraturan dan standar-standar nasional 
dan lokal tentang pengkajian dan pengelolaan lingkungan yang berlaku, termasuk kesepakatan 
lingkungan internasional yang berlaku. Bagian ini mengklarifikasi tujuan dan prinsip-prinsip yang 
relevan yang mengatur subproyek dan/atau persiapan dan pelaksanaan komponen. Bagian ini 
juga mengkaji kecukupan kapasitas kelembagaan peminjam/klien dalam melaksanakan 
undang-undang nasional dan persyaratan-persyaratan ADB dan mengidentifikasi kebutuhan 
pengembangan kapasitas. 
  
C. Dampak-Dampak Lingkungan yang Diantisiapasi 
 

Bagian ini memberikan informasi tentang aktivitas-aktivitas proyek yang akan didukung 
dan dampak-dampak lingkungan yang diantisipasi akan ditimbulkan proyek.  
 
D.  Pengkajian Lingkungan untuk Subproyek dan/atau Komponen 
 

Bagian ini memberikan satu rencana untuk melaksanakan pengkajian lingkungan dan 
perencanaan untuk subproyek dan/atau komponen-komponen, termasuk persyaratan-
persyaratan dan jadwal untuk (i) penyaringan dan klasifikasi; dan (ii) penyusunan rencana 
pengkajian lingkungan dan pengelolaan lingkungan (lihat Lampiran untuk Apendiks 1). Bagian 
ini juga bisa memberikan garis besar tentang kriteria lingkungan khusus untuk digunakan dalam 
seleksi subproyek, misalnya, eksklusi dari wilayah-wilayah yang sensitif dari segi lingkungan 
atau daftar pengadaan yang negatif. 
 
E. Konsultasi, Pengungkapan Informasi, dan Mekanisme Penanganan Keluhan 
 
 Bagian ini menetapkan suatu kerangka kerja untuk memastikan konsultasi yang 
bermakna dengan penduduk yang terkena dampak selama persiapan dan pelaksanaan proyek. 
Ia membahas pengungkapan informasi, termasuk pengungkapan EIA subproyek yang akan 
disusun dalam kerangka kerja ini. Bagian ini juga akan membahas pengaturan untuk 
penanganan keluhan. 
 
F. Penyelenggaraan dan Tanggung Jawab Kelembagaan 

 
Bagian ini menetapkan tanggung jawab dan wewenang peminjam/klien, ADB dan 

badan-badan pemerintah terkait dengan penyusunan, penyerahan, tinjauan dan persetujuan 
laporan pengkajian lingkungan untuk subproyek dan/atau komponen-komponen. Bagian ini 
memberi perkiraan kebutuhan staf dan memberikan rekomendasi proyek pengembangan 
kapasitas, jika perlu. Ia juga memberikan perkiraan biaya untuk melaksanakan pengkajian 
lingkungan dan kerangka kerja tinjauan dan kebutuhan anggaran. 
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G. Pemantauan dan Pelaporan  
  

Bagian ini menetapkan pengaturan pemantauan dan pelaporan, termasuk mekanisme 
dan penyerahan laporan ke ADB sesuai masing-masing proyek.  
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GARIS BESAR SEBUAH KERANGKA KERJA PEMUKIMAN KEMBALI  
 
A. Pengantar 
 

Bagian ini memberikan penjelasan singkat tentang proyek, subproyek-subproyeknya, 
dan/atau komponen-komponennya dan segala pemukiman kembali tidak secara sukarela   yang 
diantisipasi akan ditimbulkan subproyek dan/atau komponen yang akan didanai dalam usulan 
proyek; dan menjelaskan mengapa rencana pemukiman kembali sejumlah subproyek tidak 
dapat disusun sebelum penilaian proyek.  

 
B.  Tujuan, Kerangka Kerja Kebijakan, dan Keberhakan 
  
 Bagian ini:  

(i) menetapkan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan yang mengatur penyusunan dan 
pelaksanaan rencana pemukiman kembali sejalan dengan persyaratan kebijakan 
ADB; dan membandingkan undang-undang dan peraturan nasional yang berlaku 
serta pernyataan kebijakan upaya perlindungan dan menjelaskan langkah-
langkah untuk mengisi kesenjangan, jika ada; 

(ii) menjelaskan kriteria untuk menapis dan menseleksi subproyek dan/atau 
komonen, termasuk langkah-langkah untuk menghindari dan meminimalkan 
pemukiman kembali tidak secara sukarela  ; 

(iii) memperkirakan jumlah penduduk yang terkena dampak dan kemungkinan 
kategori penduduk yang dipindahkan secara fisik dan ekonomi; dan 

(iv) menjelaskan kriteria untuk menentukan tiga jenis penduduk yang dipindahkan.  
 

C.  Informasi Sosial Ekonomi  
 
  Bagian ini:  

(i) menjelaskan metodologi-metodologi yang akan digunakan untuk survey sosial 
ekonomi, sensus, inventarisasi kerugian, dan pengkajian atas kehilangan lahan; 

(ii) menjelaskan metode untuk menilai aset yang terkena dampak; dan 
(iii) menjelaskan metode-metode untuk menentukan biaya pengganti asset yang 

dibebaskan.  
 

D.  Konsultasi, Partisipasi dan Pengungkapan 
 
  Bagian ini:  

(i) memberi garis besar tentang mekanisme yang akan digunakan untuk melakukan 
konsultasi yang bermakna dengan penduduk yang terkena dampak dan 
memungkinkan partisipasi mereka secara bermakna yang didasarkan pada 
pemberian informasi terlebih dahulu dalam penyusunan, pelaksanaan dan 
pemantauan rencana-rencana pemukiman kembali; 

(ii) memberi garis besar tentang tanggung jawab kelembagaan; dan  
(iii) menjelaskan pengaturan pengungkapan, seperti misalnya informasi untuk 

disebarkan dan metode penyebaran. 
 

E.  Ganti Rugi, Pemulihan Pendapatan dan Relokasi 
 

Bagian ini:  
(i) menjelaskan langkah-langkah yang diusulkan untuk memulihkan penghasilan, 

termasuk ganti rugi dan langkah-langkah khusus untuk membantu keluarga-
keluarga rentan memperbaiki standar hidup mereka; 
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(ii) menjelaskan langkah-langkah untuk memberikan lahan pengganti, jika memang 
direncanakan; dan 

(iii) menjelaskan dukungan yang akan diberikan untuk penduduk tempatan.  
 
 
 

F. Mekanisme Penanganan Keluhan 
 
 Bagian ini membahas langkah-langkah untuk membentuk mekanisme penanganan 
keluhan di tingkat lokal dan memberi garis besar tentang komposisi, wilayah jurisdiksi, 
penyelenggaran konsultasi, pencatatan, dan metode penyebaran informasi dalam mekanisme 
tersebut.  

 
G.  Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kelembagaan  
  Bagian ini:  

(i) memberikan satu pengkajian menyeluruh tentang kapasitas kelembagaan dan 
kemampuan sumber daya untuk menyiapkan, melaksanakan dan memantau 
aktivitas-aktivitas pemukiman kembali, dan menjelaskan langkah-langkah 
tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, 
termasuk biayanya; 

(ii) menjelaskan prosedur kelembagaan untuk mewujudkan hak; dan 
(iii) menjelaskan proses pelaksanaan, termasuk bagaimaan persiapan, persetujuan 

dan pelaksanaan pemukiman kembali akan dikaitkan dengan pemberian kontrak 
dan permulaan kerja sipil. 

  
H.  Anggaran dan Pendanaan  
   

Bagian ini memberikan indikasi anggaran, termasuk aliran dana; dan mengidentifkasi 
sumber-sumber pendanaan dan tanggung jawab untuk mengalokasikan, menyetujui, dan 
mengalirkan dana, termasuk pengaturan kontinjensi.  

 
I.  Pemantauan dan Pelaporan  
 

Bagian ini mengidentifikasi langkah-langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi 
internal dan eksternal terhadap pemukiman kembali; dan memberikan indikator-indikator 
pemantauan untuk pemantauan internal dan pemantauan eksternal. 

 
 



Lampiran 3 untuk Apendiks 4 88

GARIS BESAR SEBUAH KERANGKA KERJA PERENCANAAN  
PENDUDUK ASLI/MASYARAKAT ADAT  

 
A. Pengantar 
 

Bagian ini dengan singkat menjelaskan proyek dan subproyek dan/atau komponen-
komponennya yang kemungkinan diusulkan untuk mendapatkan pendanaan dan mengapa 
rencana-rencana Penduduk Asli/Masyarakat Adat beberapa subproyek tidak dapat disusun 
sebelum penilaian proyek. 
 
B. Tujuan dan Kerangka Kerja Kebijakan  
 
 Bagian ini  

(i) mempertegas prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan yang melandasi penyusunan dan 
pelaksanaan rencana-rencana Penduduk Asli/Masyarakat Adat, dan 
menunjukkan bagaimana rencana-rencana tersebut konsisten dengan 
persyaratan-persyaratan Bank Pembangunan Asia; 

 (ii)  membandingkan undang-undang dan peraturan nasional yang berlaku dengan 
pernyataan kebijakan upaya perlindungan dan menjelaskan langkah-langkah 
untu mengisi kesenjangan, jika ada; dan  

(iii) menjelaskan kriteria untuk menapis dan memilih komponen, proyek dan/atau 
subproyek. 

 
C.  Identifikasi Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang Terkena Dampak  
 
 Bagian ini  

(i) menjelaskan bagaimana kriteria SPS ADB untuk mengidentifikasi kelompok-
kelompok yang dipandang sebagai Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang akan 
diterapkan di dalam proyek; 

(ii) memberikan informasi tentang Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang paling 
mungkin akan terkena dampak proyek atau subproyek; dan 

(iii) menggambarkan potensi dampak positif dan merugikan yang ditimbulkan proyek 
atau subproyek pada Penduduk Asli/Masyarakat Adat. 

 
D. Pengkajian Dampak Sosial dan IPP untuk Subproyek dan/atau Komponen 
 

Bagian ini menetapkan satu rencana untuk melaksanakan pengkajian dampak sosial 
untuk subproyek dan/atau komponene (lihat bagian C dari Lampiran untuk Apendiks 3), dan 
persyaratan-persyaratan dan jadwal untuk (i) penyaringan dan klasifikasi; dan (ii) penyusunan 
sebuah IPP. 

 
E. Konsultasi dan Partisipasi  
 

Bagian ini memberikan garis besar tentang mekanisme dan strategi yang akan diadopsi 
untuk melakukan konsultasi yang bermakna dengan Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang 
terkena dampak di setiap tahap persiapan dan pelaksanaan subproyek. Untuk aktivitas-aktivitas 
proyek yang memerlukan dukungan masyarakat luas, bagian ini juga akan memberikan garis 
besar tentang mekanisme dan prosedur untuk dokumentasi proses konsultasi untuk 
mendapatkan dukungan luas semacam itu dari Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena 
dampak.  
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F. Pengungkapan 
 

Bagian ini  memberikan garis besar tentang penyelenggaraan pengungkapan, seperti 
misalnya informasi yang akan disebarkan dan metode serta bentuk penyebaran baik ke 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat maupun ke publik. 
 
G. Mekanisme Penanganan Keluhan 
 

Bagian ini membahas langkah-langkah untuk membentuk satu mekanisme penanganan 
keluhan yang selaras dengan budaya dan peka gender untuk Penduduk Asli/Masyarakat Adat 
yang terkena dampak. 

 
H.  Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kelembagaan  
 

Bagian ini menjelaskan penyelenggaraan kelembagaan, termasuk pengembangan 
kapasitas yang diperlukan untuk melakukan penyaringan dan kategorisasi, pengkajian dampak 
sosial dan penyusunan IPP, dan pemantauan.  
 
I. Penyelenggaraan Pemantauan dan Pelaporan  
 

Bagian ini mengidentifikasi langkah-langkah yang akan diambil untuk membentuk 
mekanisme dan tolok ukur yang tepat untuk pemantauan dan pelaporan.  
 
J. Anggaran dan Pendanaan  
 

Bagian ini memberikan satu indikasi anggaran, dan mengidentifikasi sumber-sumber 
pendanan dan tanggung jawab untuk mengalokasikan, menyetujui dan mengalirkan dana, 
termasuk pengaturan kontinjensi. 
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DAFTAR AKTIVITAS INVESTASI YANG DILARANG ADB  
 
 Yang berikut ini tidak masuk kualifikasi untuk mendapatkan pendanaan Bank 
Pembangunan Asia:  
 

(i) produksi atau aktivitas-aktivitas yang mencakup bentuk-bentuk kerja paksa1 atau 
pelibatan pekerja anak2 yang merugikan atau eksploitatif; 

(ii) produksi atau perdagangan segala produk atau aktivitas yang dianggap ilegal 
menurut undang-undang atau peraturan negara tempatan atau konvensi dan 
kesepakatan-kesepakatan internasional atau yang masuk dalam kategori 
larangan atau dalam proses dihentikan secara internasional, seperti (a)  

(iii) production or activities involving harmful or exploitative forms of forced labor or 
child labor;  

(iv) production of or trade in any product or activity deemed illegal under host country 
laws or regulations or international conventions and agreements or subject to 
international phaseouts or bans, such as (a) farmasi,3 pestisida, dan herbisida,4 
(b) bahan-bahan yang merusak lapisan ozon,5 (c) polychlorinated biphenyls6 dan 
bahan kimia berbahaya lainnya,7 (d) hidupan liar atau produk hidupan liar yang 
diatur oleh Konvensi Internasional tentang Perdagangan Spesies Fauna dan 
Flora Liar yang Langka (Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora),8 dan (e) perdagangan limbah atau produk 
limbah lintas batas;9 

(v) produksi atau perdagangan senjata dan amunisi, termasuk bahan-bahan untuk 
paramiliter;  

(vi) produksi atau perdagangan minuman  beralkohol, tidak termasuk bir dan 
anggur;10 

(vii) produksi atau perdagangan tembakau;10 
(viii) perjudian, kasino, dan usaha-usaha serupa;10 
(ix) produksi atau perdagangan bahan-bahan radioaktif, 11  termasuk reaktor nuklir 

dan komponennya; 
(x) produksi, perdagangan, atau pemakaian serat asbes;12 

                                                 
1  Kerja paksa adalah semua kerja atau layanan yang diperoleh secara paksa, yaitu dari perorangan yang berada di 

bawah ancaman pemaksaan atau hukuman. 
2  Pekerja anak adalah memperkerjakan anak yang usianya di bawah usia minimum yang sah untuk bekerja menurut 

hukum negara tempatan atau memperkerjakan anak bertentangan dengan Konvensi No. 138 “Konvensi Usia 
Minimum” (Minimum Age Convention) (www.ilo.org) dari Organisasi Perburuhan Internasional.  

3 Daftar produk farmasi yang dalam proses untuk dihentikan penggunaannya atau dilarang penggunaannya bisa 
dilihat di http://www.who.int.  

4  Daftar persisida dan herbisida yang dalam proses untuk dihentikan penggunaannya atau dilarang penggunaannya 
bisa dilihat di http://www.pic.int. 

5 Daftar senyawa kimia yang bereaksi dan mengurangi lapisan ozon stratosferik yang menghasilkan lubang-lubang 
besar ozon bisa dilihat di Protokol Montreal, bersama dengan target pengurangan dan tanggal pengakhiran 
penggunaan. Informasi bisa dilihat di http://www.unep.org/ozone/montreal.shtml. 

6 Sekelompok bahan kimia, polychlorinated biphenyls yang sangat berbahaya yang kemungkinan ditemukan di 
transformator listrik yang berisi minyak, kapasitor, dan saklar yang berasal dari tahun-tahun 1950 – 1985. 

7 Daftar bahan kimia berbahaya daapt dilihat di http://www.pic.int.  
8 Daftar bisa dilihat di http://www.cites.org.  
9 Sesuai definisi Konvensi Basel Convention; lihat http://www.basel.int. 
10 Ini tidak berlaku untuk sponsor-sponsor proyek yang tidak terlibat secara substansial di dalam aktivitas-aktivitas ini. 

Tidak terlibat secara substansial artinya aktivitas dimaksud merupakan tambahan pada operasi utama sponsor 
proyek. 

11 Ini tidak berlaku untuk pembelian peralatan medis, peralatan kendali (pengukuran) mutu, dan segala peralatan 
yang menurut ADB merupakan sumber radioaktif yang kecil dan bisa ditangani dengan memadai. 

12 Ini tidak berlaku untuk pembelian dan penggunaan lembar "bonded asbestos cement" dengan kandungan asbes 
kurang dari 20%. 
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(xi)  
(xii) operasi penebangan komersial atau pembelian peralatan penebangan untuk 

digunakan di hutan hujan tropis primer atau old-growth forests; dan 
(xiii) praktik-praktik penangkapan ikan di laut dan pesisir, seperti jaring penangkap 

ikan pelagic drift skala besar dan fine mesh net fishing yang merusak spesies 
rentan dan spesies dilindungi dalam jumlah besar dan merusak keragamanhayati 
dan habitat kelautan. 
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PENGUATAN DAN PENGGUNAAN SISTEM UPAYA PERLINDUNGAN NEGARA UNTUK 
MENANGANI ISU-ISU PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL  

 
A.  Pengantar  
 
1. Kebijakan upaya perlindungan Bank Pembangunan Asia (Asian Development 
Bank/ADB) sangat penting dalam mencapai keberlanjutan proyek dari segi sosial dan 
lingkungan dan pengentasan kemiskinan, yang merupakan tujuan-tujuan pembangunan utama 
ADB. ADB mengakui bahwa negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya (developing 
member countries/DMCs) mempunyai kerangka kerja, penyelenggaraan kelembagaan dan 
prosedur administratif mereka sendiri untuk melakukan upaya perlindungan dan bahwa penting 
untuk mengembangkan kapasitas dan catatan kinerja pemerintah, sponsor proyek, badan-
badan pelaksana dan pemangku kepentingan lain untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dan 
kerangka kerja-kerangka kerja tersebut secara efektif. ADB juga mengakui bahwa 
pengembangan sistem upaya perlindungan negara (country safeguard systems/CSS) lebih 
lanjut akan mendorong pembangunan yang berkelanjutan secara sosial dan lingkungan di 
kawasan Asia dan Pasifik.  
 
B. Terminologi dan Latar Belakang Pemikiran  
 
2. Definisi. Sistem upaya perlindungan negara berarti kerangka kerja hukum dan 
kelembagaan suatu negara yang terdiri dari lembaga-lembaga pelaksana atau undang-undang, 
peraturan, aturan, dan prosedur di tingkat nasional, subnasional, atau sektoral yang berkaitan 
dengan wilayah kebijakan upaya perlindungan lingkungan dan sosial.1 
 
3. Latar Belakang Pemikiran. Pengalaman operasional, evaluasi dan kajian baik oleh 
ADB maupun badan-badan pembangunan lain menunjukkan bahwa keefektifan kebijakan 
upaya perlindungan badan-badan pembangunan tergantung terutama pada tingkat sejauh 
mana prinsip-prinsip dan persyaratan-persyaratan kebijakan upaya perlindungan mengakar di 
dalam budaya dan konteks sosial ekonomi dalam pengambilan keputusan di negara-negara 
berkembang anggota ADB. Mereka juga menunjukkan bahwa badan-badan pembangunan 
dapat meningkatkan dampak bantuan pembangunan mereka jika mereka mendukung upaya 
untuk memperkuat kerangka kerja legal, kebijakan dan lembaga-lembaga yang sudah ada di 
DMC dan bekerja secara lebih langsung dengan mereka.  
  
4. Dalam satu dekade terakhir, banyak DMC telah meningkatkan dan/atau mengadopsi 
kebijakan, undang-undang dan prosedur nasional yang baru tentang pengkajian lingkungan, 
pemukiman kembali tidak secara sukarela   dan Penduduk Asli/Masyarakat Adat. Di sejumlah 
DMC, kerangka kerja dan prosedur hukum bisa saja setara dengan prinsip-prinsip dan 
persyaratan-persyaratan kebijakan upaya perlindungan ADB. Di DMC-DMC lain, kerangka kerja 
hukum dan kapasitas kelembagaan tetap lemah dan perlu perbaikan dan upaya pengembangan 
kapasitas yang signifikan. Pembentukan kemitraan dengan DMC-DMC untuk memperkuat dan 
menggunakan CSS dapat membantu meningkatkan kepemilikan mereka akan upaya 
perlindungan dan mendongkrak dampak pembangunan. Ketika disertai dengan langkah-
langkah pengembangan kapasitas yang sesuai, penggunaan CSS dapat mengurangi risiko 
dengan meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan proyek.  
 

                                                 
1  Definisi ini terutama sesuai dengan definisi Bank Dunia tentang sistem negara untuk perlindungan lingkungan dan 

sosial.  
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5. Studi-studi evaluasi khusus tentang tiga kebijakan upaya perlindungan ADB yang 
dilakukan oleh Departemen Evaluasi Operasi menunjukkan bahwa kebijakan upaya 
perlindungan ADB yang ada saat ini dan prosedur pelaksanaan mengikuti satu pendekatan 
yang diterapkan untuk semua situasi dan tidak membedakan antara kerangka kerja hukum dan 
kelembagaan, kapasitas pelaksanaan, dan catatan kinerja di seluruh DMC. Departemen 
memberikan rekomendasi agar pembaharuan kebijakan upaya perlindungan menelaah peluang 
untuk mengembangkan satu pendekatan strategis untuk meningkatkan kapasitas dan 
keandalan CSS untuk upaya perlindungan lingkungan dan sosial.  
 
6. Bank Dunia dan Bank Pembangunan Antar Amerika (Inter-American Development 
Bank) telah melakukan upaya-upaya yang mengarah ke penggunaan CSS.2 Pengembangan 
pendekatan strategis dan metodologi ADB untuk mengkaji CSS akan memfasilitasi harmonisasi 
dengan para mitra pembangunannya, menyederhanakan dan mempercepat prosedur untuk 
meningkatkan layanan investasi, dan mengurangi biaya-biaya transaksi karena para 
peminjam/klien tidak akan perlu melakukan proses-proses paralel atau melakukan kerja-kerja 
duplikasi untuk proyek-proyek.  
 
7. Pengalaman ADB dalam Melakukan Pengkajian dan Menggunakan Sistem Upaya 
Perlindungan Negara. ADB telah mengkaji persyaratan legal dan kapasitas kelembagaan 
negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya dalam konteks pemrosesan proyek, 
namun tidak secara gigih. Sebagai contoh, untuk proses-proses persiapan dan tinjauan proyek 
secara normal, ADB melakukan uji tuntas untuk mengidentifikasi kesenjangan antara 
persyaratan DMC dan ADB dalam upaya perlindungan dan mengkaji kapasitas pelaksanaan 
badan-badan pelaksana untuk menyusun rencana sosial dan lingkungan, konsep kovenan 
pinjaman dan mengembangkan langkah-langkah pengembangan kapasitas dengan sasaran 
khusus. Namun demikian, pengkajian-pengkajian seperti itu biasanya terbatas pada tingkat 
proyek dan seringkali tidak disertai analisis yang sistematis dan kuat tentang CSS.  
 
8. Meskipun pendekatan ini di tingkat proyek bisa memberikan pengalaman yang berguna 
bagi para DMC dan ADB, pendekatan ini telah dilaksanakan secara informal dan secara tidak 
konsisten. Untuk merespons perkembangan-perkembangan yang sedang berlangsung di 
kwasan dimana para DMC telah semakin membentuk sistem upaya perlindungan lingkungan 
mereka sendiri dan bersedia untuk semakin memperkuat sistem-sistem tersebut, ADB perlu 
untuk mengembangkan metodologi yang kuat dan transparan untuk mengkaji CSS dan untuk 
mengadopsi satu pendekatan strategis untuk memperkuat dan menggunakan CSS secara lebih 
sistematis.  
 
C.  Pendekatan Keseluruhan dalam Memperkuat dan Menggunakan Sistem Upaya 

Perlindungan tingkat Negara di Operasi-Operasi yang Didukung ADB  
 
9. ADB mempunyai komitmen untuk mendukung penguatan dan penerapan sistem upaya 
perlindungan di masing-masing negara berkembang anggota ADB secara efektif dengan fokus 
pada pengembangan kapasitas para peminjam. Pada saat bersamaan, ADB perlu untuk 
memastikan bahwa penerapan sistem upaya perlindungan tingkat negara (country safeguard 
systems/CSS) di proyek-proyek ADB tidak mengabaikan pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip 
kebijakan ADB. ADB bisa mempertimbangkan untuk menggunakan CSS peminjam untuk 
                                                 
2  Pada 2004, Bank Dunia meluncurkan sebuah program rintisan 2 tahun tentang penggunaan CSS untuk 20 proyek 

di 14 negara. Pada Desember 2007, Bank Dunia mengeluarkan sebuah laporan evaluasi program tersebut dan 
memperpanjang proyek tersebut hingga 3 tahun. Pada 2006, Bank Pembangunan AntarAmerika menyetujui 
kebijkaan mereka tentang lingkungan dan kepatuhan upaya perlindungan, yang memberikan pertimbangan untuk 
digunakannya “sistem-sistem dalam negara.”  
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mengidentifikasi dan mengelola dampak dan risiko sosial dan lingkungan yang berkaitan 
dengan proyek-proyek yang didukung ADB di tingkat nasional, subnasional, sektor atau 
lembaga, asalkan (i) CSS setara dengan sistem ADB; dan (ii) peminjam memiliki kapasitas 
yang bisa diterima dan komitmen untuk melaksanakan undang-undang, peraturan, aturan dan 
prosedur yang berlaku.  
 
10. Ekuivalensi dan Tingkat Penerimaan. Ekuivalensi dan tingkat penerimaan merupakan 
dua prasyarat untuk memutuskan digunakannya CSS. ADB akan menganggap CSS peminjam 
mempunyai kesetaraan dengan sistem ADB apabila CSS dirancang untuk mencapai tujuan-
tujuan yang sama dan merujuk pada cakupan kebijakan, pemicu dan prinsip-prinsip yang 
berlaku yang ditetapkan di dalam Pernyatan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB (halaman 16-
18). ADB juga menilai tingkat penerimaan praktik pelaksanaan peminjam, catatan kinerja, dan 
kapasitas sebelum memutuskan untuk menggunakan sistem peminjam. Pendekatan pengkajian 
berikut akan diadopsi:  
 

(i) Pengkajian tingkat nasional/sub nasional/sektor/lembaga. ADB bertanggung 
jawab untuk mengkaji dan menentukan kesetaraan CSS dan kecukupan 
kapasitas peminjam untuk pelaksanaan di tingkat nasional, subnasional, sektor 
atau lembaga. Jika pengkajian menunjukkan bahwa kesenjangan cukup dapat 
diatasi, ADB dan peminjam akan menyepakati langkah-langkah pemenuhan 
kesenjangan khusus untuk dimasukkan ke dalam sebuah rencana aksi. Kerja 
analitis dan pengkajian baru-baru ini oleh para mitra pembangunan lain, dengan 
diperbaharu sesuai kebutuhan, dapat digunakan untuk pengkajian CSS. 
Pengkajian gabungan dengan para mitra pembangunan lain akan didorong. 
Selama fase ini, ADB tidak akan mempertimbangkan penerapan CSS ke proyek 
khusus apapun yang didanai oleh ADB dan persyaratan upaya perlindungan 
ADB seperti dinyatakan di dalam Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan 
(Safeguard Policy Statement/SPS) akan berlaku.  

(ii) Pengkajian tingkat proyek. Begitu ADB telah menentukan bahwa CSS 
ekuivalen dengan sistem ADB dan praktik dan kapasitas pelaksanaan peminjam 
dapat diterima di tingkat nasional, subnasional, sektor atau lembaga, ADB bisa 
mempertimbangkan untuk menerapkan CSS untuk proyek-proyek yang didanai 
ADB di dalam negara, subkawasan, sektor, atau proyek-proyek yang disponsori 
oleh ADB. Untuk setiap proyek, ADB juga akan melakukan satu pengkajian 
tingkat penerimaan (termasuk kapasitas, catatan kinerja dan praktik badan-
badan pelaksana) sebelum betul-betul memperkenalkan penggunaan CSS ke 
dalam proyek. Pengkajian akan dilakukan sebagai bagian dari proses rancangan 
proyek selama persiapan proyek. ADB juga akan membantu peminjam untuk 
mengembangkan sebuah proyek pengembangan kapasitas dan 
memasukkannya ke dalam rancangan proyek sebagaimana diperlukan. Hasil-
hasil pengkajian tingkat penerimaan akan didokumentasikan dan tercermin di 
dalam laporan ADB dan rekomendasi Presiden. 

 
11. Menangani Kesenjangan untuk Memperkuat Sistem Upaya Perlindungan Tingkat 
Negara. Apabila peminjam harus memperkuat CSS-nya untuk memenuhi tujuan dan mematuhi 
cakupan kebijakan, pemicu dan prinsip-prinsip yang berlaku yang ditetapkan di SPS ADB 
(halaman 16-18) dan berkomitmen untuk melakukannya, ADB bisa, ketika menentukan 
ekuivalensi, melakukan langkah-langkah untuk mempertimbangkan untuk memperkuat CSS. 
Demikian pula halnya, jika peminjam perlu untuk memperkuat  praktik dan kapasitas 
pelaksanaan-nya agar siap untuk mewujudkan upaya perlindungan secara efektif dan 
berkomitmen untuk melakukannya, ADB bisa, ketika menentukan tingkat penerimaan, 
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melakukan langkah-langkah untuk mempertimabngkan untuk memperkuat kapasitas dan praktik 
pelaksanaan peminjam. Langkah-langkah seperti itu harus dilakukan sebelum peminjam 
melakukan pelaksanaan aktivitas-aktivitas proyek yang relevan dan bisa mencakup upaya-
upaya yang didukung ADB. Peminjam akan menyusun rencana-rencana aksi dengan langkah-
langkah tersebut dalam kerangka waktu yang disetujui dengan bantuan ADB dan para mitra lain. 
Rencana aksi untuk ekuivalensi akan fokus pada bagaimana meningkatkan keseuaian CSS 
dengan tujuan, cakupan, pemicu dan prinsip-prinsip kebijakan upaya perlindungan ADB melalui 
perbaikan kerangka kerja hukum dan peraturan yang diperlukan. Rencana aksi untuk 
pengembangan kapasitas akan menangani isu-isu pengembangan kapasitas yang relevan yang 
berkaitan dengan peminjam dan di seluruh lembaga kunci.  
 
12. Tingkat Sistem Upaya Perlindungan Negara. ADB bisa mempertimbangkan untuk 
menerapkan CSS ke berbagai tingkat, seperti tingkat nasional, subnasional, sektor, atau 
lembaga, dengan didasarkan pada (i) diskusi dan dialog dengan peminjam tentang 
pengetahuan ADB sekarang ini tentang CSS khusus, negara, sektor atau konteks lembaga dan 
harapan tentang operasi ADB di negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya; (ii) 
hasil-hasil pengkajian tentang ekuivalensi dan tingkat penerimaan; dan (iii) komitmen peminjam 
untuk melaksanakan rencana-rencana aksi pemenuhan kesenjangan. 
 
13. Cakupan Penerapan Sistem Upaya Perlindungan Negara. Karena cakupan 
ekuivalensi dan tingkat penerimaan adalah khusus terkait upaya perlindungan, sebuah negara, 
sektor atau lembaga bisa menganggap CSS mempunyai kualifikasi untuk diterapkan di satu, 
dua atau ketiga bidang perlindungan (lingkungan, pemukiman kembali tidak secara sukarela, 
dan Penduduk Asli/Masyarakat Adat), tergantung pada hasil pengkajian CSS.  
 
14. Pengungkapan dan Konsultasi. Sedapat mungkin usulan untuk memperkuat dan 
menggunakan CSS, bersama dengan justifikasinya, disajikan di dalam strategi kemitraan 
negara atau dalam laporan-laporan kemajuan strategi kemitraan negara.3 Dokumen-dokumen 
yang berkaitan dengan strategi kemitraan negara diungkapkan sejalan dengan persyaratan-
persyaratan dalam Kebijakan Komunikasi Publik (2005) ADB. Setelah selesai dilakukan, konsep 
pengkajian ekuivalensi dan tingkat penerimaan di tingkat nasional, subnasional, sektor atau 
lembaga akan didokumentasikan dan diungkapkan di situs web ADB untuk mendapatkan 
komentar masyarakat. ADB akan menyelenggarakan lokakarya-lokakarya konsultasi di dalam 
negeri untuk mendapatkan komentar dan umpan balik dari para pemangku kepentingan, 
termasuk pemerintah dan LSM. Laporan akhir tentang pengkajian ekuivalensi dan tingkat 
penerimaan akan diungkapkan di situs web ADB setelah selesai disusun. Pengkajian yang 
sudah diperbaharui untuk mencerminkan perubahan CSS, jika ada, juga akan dimuat di situs 
web ADB setelah selesai dilakukan. Isu-isu terkait dengan pengkajian tingkat penerimaan di 
tingkat proyek akan menjadi satu elemen pengungkapan upaya perlindungan yang normal dan 
proses konsultasi yang dilakukan untuk persiapan proyek. 
 
15. Tidak Digunakannya CSS. CSS tidak akan diberlakukan untuk proyek-proyek yang 
sangat rumit dan peka. Proyek-proyek jenis ini akan dipertimbangkan dengan menggunakan 
persyaratan normal ADB dalam pemrosesan proyek. 
 
16. Sebuah Pendekatan Bertahap. Penggunaan CSS akan mencakup sejumlah kecil 
negara dengan fokus pada tingkat subnasional, sektor atau lembaga selama tiga tahun pertama 
setelah berlakunya kebijakan. Sebuah tinjauan interim tentang keefektifan penerapan dan 
penggunaan CSS akan dilakukan tiga tahun setelah kebijakan diberlakukan.  
                                                 
3 Contohnya adalah strategi kemitraan negara, rencana pelaksanaan usaha negra dan laporan tinjauan tengah tahun.  
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17. Perubahan dalam Sistem Upaya Perlindungan Negara. Jika selama penerapan CSS 
ada perubahan dalam peraturan perundangan, aturan atau prosedur di meningkatkan nasional, 
subnasional, sektor atau lembaga, ADB mengkaji dampak perubahan-perubahan tersebut dan 
membahasnya dengan peminjam/klien. Jika, menurut penilaian ADB, perubahan-perubahan 
tersebut mencerminkan satu perbaikan lebih lanjut dalam CSS, dan jika peminjam meminta, 
ADB bisa setuju untuk (i) merevisi kesepakatan hukum yang berlaku untuk operasi untuk 
mencerminkan perbaikan-perbaikan tersebut, dan untuk melakukan amandemen terhadap 
kesepakatan hukum jika perlu; dan (ii) memperbaharui pengkajian ekuivalensi dan tingkat 
penerimaan. Dokumen-dokumen manajemen menjelaskan dan melakukan justifikasi terhadap 
segala perubahan terhadap kesepakatan seperti itu dan menyerahkannya kepada Dewan untuk 
disetujui, biasanya berdasarkan tidak ada keberatan (normally on a no-objection basis). Jika 
CSS diubah dengan cara yang tidak sesuai dengan kesepakatan hukum antara peminjam dan 
ADB, akan diberlakukan pembenahan kembali melalui kontrak [contractual remedy] ADB.  
 
D.  Tanggung Jawab dan Akuntabilitas ADB 
 
18. Pengkajian Ekuivalensi dan Pengkajian Tingkat Penerimaan. ADB akan 
bertanggung jawab untuk mengkaji dan menentukan ekuivalensi CSS dan tingkat penerimaan 
terhadap praktik dan kapasitas pelaksanaan peminjam. ADB akan melakukan tindakan-tindakan 
berikut ini: 
 

(i) Mengkaji ekuivalensi CSS dengan tujuan, cakupan, pemicu dan prinsip-prinsip 
kebijakan ADB tentang upaya perlindungan dan tingkat penerimaan praktik 
pelaksanaan, catatan kinerja dan kapasitas peminjam, termasuk mengidentifikasi 
langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memperkuat CSS 
dengan berkolaborasi dengan peminjam. 

(ii) Membantu peminjam menyusun rencana-rencana aksi dengan didasarkan pada 
hasil-hasil pengkajian dan memasukkan ketentuan-ketentuan rencana aksi ke 
dalam  kesepakatan-kesepakatan hukum untuk menggunakan CSS.  
Kesepakatan-kesepakatan hukum tersebut akan memungkinkan ADB untuk 
memberhentikan penggunaan CSS dan kembali menggunakan sistemnya sendiri 
jika peminjam berhenti melaksanakan rencana aksi. 

(iii) Melakukan konsultasi, bersama dengan para  wakil DMC, dengan para 
pemangku kepentingan untuk membahas dan memvalidasi temuan-temuan 
pengkajian ekuivalensi dan untuk mengupayakan kesepakatan tentang usulan 
langkah-langkah yang digambarkan di dalam rencana aksi. 

(iv) Memberikan bantuan teknis dan keuangan yang diperlukan untuk 
mengembangkan dan melaksanakan rencana aksi melalui pinjaman-pinjaman 
program dan bantuan teknis dan melakukan supervisi terhadap pelaksanaan 
rencana aksi. 

 
19. Tinjauan dan Supervisi Dokumen di Tingkat Proyek. Penggunaan CSS tidak akan 
menghambat tanggung jawab ADB untuk melakukan tinjauan tentang upaya perlindungan 
sebelum persetujuan Dewan terhadap proyek-proyek yang diusulkan. Satu-satunya perbedaan 
adalah bahwa tinjauan akan didasarkan pada persyaratan di dalam CSS dan pada rencana aksi 
yang disepakati. Setelah Dewan menyetujui sebuah proyek yang menggunakan CSS, supervise 
oleh ADB akan mengikuti prosedur-prosedur yang sama seperti halnya untuk proyek investasi 
lainnya.  
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20. Mekanisme Akuntabilitas. Penggunaan CSS tidak akan mengubah peran dan fungsi 
mekanisme akuntabilitas ADB, termasuk peran Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the 
Special Project Facilitator) dan Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel). Apabila 
ada klaim, Panel Tinjauan Kepatuhan bisa memeriksa pengkajian ADB tentang ekuivalensi 
antara cakupan kebijakan, pemicu, dan prinsip-prinsip yang berlaku dengan CSS (dan segala 
langkah-langkah tambahan yang disepakati bersama untuk mencapai ekuivalensi) dalam 
mewujudkan tujuan SPS, serta supervisi ADB terhadap proyek. Penggunaan CSS tidak akan 
mengubah peran Departemen Evaluasi Independen (Independent Evaluation Department) ADB.  
 
E. Tanggung Jawab  Peminjam  
 
21. Pengkajian Sistem Upaya Perlindungan Negara dan Penyusunan Rencana Aksi. 
Peminjam akan mendukung dan berpartisipasi dalam pengkajian ekuivalensi dan tingkat 
penerimaan. Peminjam/klien akan  
 

(i) Memfasilitasi pertukaran dokumen-dokumen, data dan informasi yang relevan 
dengan tim pengkajian ADB dan pelaksanaan seminar-seminar dan/atau 
lokakarya sesuai kebutuhan; 

(ii) Membantu penyelenggaraan dan pelaksanaan konsultasi dengan para 
pemangku kepentingan untuk membahas dan memvalidasi temuan-temuan 
pengkajian; dan 

(iii) Mengembangkan rencana-rencana aksi yang memberikan gambaran tentang 
langkah-langkah untuk melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan. 

 
22. Pelaksanaan. Peminjam bertanggung jawab untuk mencapai dan mempertahankan 
ekuivalensi serta mengembangkan praktik, catatan kinerja, dan kapasitas pelaksanaan yang 
bisa diterima, yang sesuai dengan pengkajian ADB, termasuk pelaksanaan rencana-rencana 
aksi. Untuk setiap proyek yang menggunakan CSS, peminjam/klien mengidentifikasi ketentuan-
ketentuan CSS yang diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip kebijakan yang 
ditetapkan di dalam SPS ini dipenuhi. Ketentuan-ketentuan tersebut bisa berbeda-beda dari 
proyek satu ke proyek  lain, tergantung pada faktor-faktor seperti struktur CSS dan jenis operasi. 
Dalam semua kasus, ketentuan-ketentuan ini dan segala langkah-langkah tambahan yang perlu 
dilakukan oleh peminjam/klien untuk mencapai dan mempertahankan ekuivalensi  dan 
pelaksanaan yang bisa diterima akan menjadi bagian kewajiban-kewajiban kontrak peminjam  
terhadap pembenahan-pembenahan melalui kontrak yang normal dengan ADB. [borrower's 
contractual obligations to ADB's normal contractual remedies]. 
 
F.  Implikasi Sumber Daya 
 
23. Meskipun proses-proses dalam memperkuat dan menggunakan CSS akan padat 
sumber daya4 selama pengkajian hulu di tingkat nasional, subnasional atau sector dan selama 
persiapan proyek, diharapkan akan ada penghematan di dalam jangka menengah dan panjang. 
Ini karena pada akhirnya pengkajian ekuivalensi dan tingkat penerimaan kemungkinan akan 
meningkat. Penerapan CSS pada proyek-proyek ADB akan menimbulkan biaya-biaya untuk (i) 
melakukan pengkajian ekuivalensi dan tingkat penerimaan, konsultasi yang akan dilakukan 
setelah pengkajian; (ii) menyelenggarakan aktivitas pengembangan kapasitas jangka 
menengah hingga panjang untuk memperkuat CSS; (iii) melatih staf ADB; dan (iv) memantau 
dan melakukan supervisi terhadap portofolio CSS. 

                                                 
4  Pengalaman Bank Dunia menunjukkan adanya satu kebutuhan akan tingginya tingkat input staf dan waktu 

konsultan untuk melakukan pengkajian dan konsultasi-konsultasi publik dan untuk menyusun laporan pengkajian.  
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24. Dalam jangka menengah, akan ada biaya yang semakin meningkat dalam kaitannya 
dengan CSS. Tambahan minggu staf professional mungkin diperlukan setiap tahunnya untuk 
melakukan pengkajian ekuivalensi CSS sesuai kebutuhan. Ini bisa mencakup 5-12 minggu staf 
untuk setiap pengkajian ekuivalensi dan tambahan minggu staf untuk pengkajian tingkat 
penerimaan. Potensi meningkatnya kebutuhan sumber daya dapat dipenuhi sebagian dengan 
melibatkan konsultansi staf berdasarkan kebutuhaan. Selain itu, Bank Dunia memegang peran 
penting dalam mengembangkan dan menerapkan metodologi untuk diagnostik CSS dan ada 
minat yang kuat untuk melakukan kerja bersama di bidang ini. Bekerja dengan lembaga-
lembaga mitra seperti Bank Dunia juga akan memungkinkan meningkatnya keefektifan dan 
memastikan efisiensi sumber daya tambahan. 
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PENGALAMAN LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN MULTILATERAL LAINNYA 

1. Selama sekitar 5 tahun terakhir, banyak lembaga keuangan multilateral telah merevisi 
atau memperbaharui kebijakan mereka tentang upaya perlindungan lingkungan dan social. 
Latar belakang pemikiran, pendekatan dan hasil-hasil dari revisi kebijakan ditinjau untuk 
pembaharuan kebijakan upaya perlindungan (safeguard policy update/SPU) ADB. Pengalaman 
Bank Dunia (World Bank) dan kepanjangan tangannya dalam pemberian pinjaman kepada 
sektor swasta, Korporasi Keuangan Internasional (International Finance Corporation/IFC), serta 
pengalaman Bank Pembangunan Antar Amerika (Inter-American Development Bank/IDB), Bank 
Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (European Bank for Reconstruction and 
Development/EBRD), dan lembaga-lembaga keuangan yang mengadopsi Prinsip-Prinsip 
Ekuator akan dibahas berikut ini. 
  
A. Bank Dunia  
 
2. Bank Dunia mempunyai 10 kebijakan upaya perlindungan lingkungan dan sosial,1 dan 
sebuah kerangka kerja kebijakan terpisah untuk menggunakan system Negara. Kebijakan-
kebijakan tersebut dilengkapi dengan sebuah kebijakan pengungkapan informasi (2002), yang 
menetapkan persyaratan untuk pengungkapan dokumen-dokumen perencanan upaya 
perlindungan. 
 
3. Pada 1998 Bank Dunia memperbaharui kebijakannya tentang Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat dan dalam proses mengklarifikasi, menyederhanakan dan memperkuat 
kebijakan dan membuatnya lebih fleksibel. Kebijakan operasional tentang Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat (2005) yang sudah direvisi (i) memperjelas sejumlah ambiguitas yang 
berkaitan dengan pengkajian, penyaringan dan cakupan dampak sosial; (ii) menyederhanakan 
persyaratan pemrosesan proyek; (iii) memperkenalkan prinsip proporsionalitas dan sebuah 
kerangka kerja perencanaan (daripada perencanaan sangat awal [up-front]) untuk proyek-
proyek yang melibatkan persiapan dan pelaksanaan program-program investasi tahunan dan 
sejumlah subproyek; dan (iv) mensyaratkan Bank Dunia untuk hanya mendanai proyek-proyek 
yang mendapatkan dukungan luas dari Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak, 
berdasarkan pada konsultasi sebelumnya yang bebas dan berdasarkan pada informasi yang 
diberikan sebelumnya, dan kesepakatan mereka atas pengembangan sumber daya dan 
pengetahuan budaya mereka secara komersial. 2 
 
4. Pada 2006 Bank Dunia memperbaharui kebijakannya tentang sumber daya budaya 
ragawi. Kebijakan tersebut berlaku untuk proyek-proyek di atau dekat lokasi warisan budaya 
yang diakui (arkeologi, paleontologi, sejarah dan dikeramatkan) dan proyek-proyek yang 
dirancang untuk mendukung pengelolaan atau konservasi sumber daya budaya ragawi. 
Kebijakan tersebut memerlukan konsultasi dengan kelompok-kelompok yang terkena dampak, 
kewenangan pemerintah dan kelompok-kelompok nonpemerintah. 

                                                 
1  Sepuluh kebijakan tersebut berkaitan dengan (i) pengkajian lingkungan (OP/BP 4.01), (ii) habitat alam (OP/BP 

4.04), (iii) pengelolaan hama (OP 4.09), (iv) pemukiman kembali  tidak secara sukarela (OP/BP 4.12), (v)Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat (OP/BP 4.10), (vi) hutan (OP 4.36), (vii) sumber daya budaya ragawi (OP 4.11), (viii) 
keselamatan waduk (OP/BP 4.37), (ix) proyek jalur air internasional (OP/BP 7.50), dan (x) proyek tentang wilayah-
wilayah dalam sengketa (OP/BP 7.60). Dua kebijakan terakhir berkaitan terutama dengan hukum internasional dan 
oleh karenanya tidak dimasukkan dalam program rintisan (OP 4.00) yang dibahas di paragraf 5 dan 6.  

2  Situs web Bank Dunia tentang Penduduk Asli/Masyarakat Adat adalah:  
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTINDPEOPLE/0,,menuP
K:407808 ~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:407802,00.html 



Lembar tambahan 1 
 
100

 
5. Ketika memperbaharui kebijakan-kebijakan diatas, Bank dunia juga mengevaluasi 
penggunaan sistem upaya perlindungan tingkat negara dalam operasi-operasinya. Mengakui 
adanya perubahan hubungan antara keefektifan pembangunan dan lebih banyaknya 
penggunaan sistem negara, Bank Dunia menelaah lebih jauh penggunaan sistem peminjam 
dalam menangani isu-isu upaya perlindungan lingkungan dan sosial. Pada 2005, Dewan 
Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui satu program rintisan untuk dua tahun untuk tujuan ini 
dan sebuah kerangka kerja kebijakan untuk mengatur program rintisan tersebut. Kebijakan 
tersebut menjelaskan pendekatan untuk mengkaji sistem-sistem negara dan menetapkan peran 
peminjam dan Bank Dunia,  serta  persyaratan dokumentasi dan pengungkapan. Kebijakan 
tersebut terdiri dari satu pernyataan kebijakan yang seragam dan sebuah tabel yang meringkas 
delapan bidang upaya perlindungan sebagaimana disarikan dari kebijakan Bank Dunia saat ini 
tentang upaya perlindungan (OP 4.00, Tabel 1A1), masing-masing dengan pernyataan utjuan 
dan prinsip-prinsip pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang disampaikan. 
 
6. Pada Januari 2008 Bank Dunia mengeluarkan sebuah laporan yang mengegaluasi 
program rintisan 2 tahunnya. Menurut laporan tersebut,  untuk meningkatkan kapasitas 
peminjam secara sistematis dan berkelanjutan, Bank Dunia harus bergerak lebih dari sekedar 
menggunakan pendekatan berbasis proyek yang saat ini digunakan dalam program rintisan. 
Laporan tersebut mengusulkan agar prakarsa tersebut ditingkatkan secara bertahap dari tingkat 
proyek menjadi tingkat negara untuk melibatkan peminjam dan para mitra pembangunan lain 
dalam menerapkan cakupan upaya perlindungan yang lebih luas dan oleh karena itu 
membangun kapasitas peminjam secara berkesinambungan daripada yang mungkin dilakukan 
di tingkat proyek. Kesimpulan utama lain laporan tersebut adalah sebagai berikut: (i)  
penggunaan sistem negara telah membantu pencapaian tujuan kebijakan Bank Dunia 
khususnya dalam pengkajian lingkungan dan sumber daya budaya ragawi; (ii) pengalaman 
dalam menggunakan sistem upaya perlindungan negara untuk habitat alam, hutan, pengelolaan 
hama, dan keselamatan waduk, dengan langkah-langkah untuk mengisi kesenjangan, 
memberikan prospek yang menjanjikan; (iii) namun demikian, untuk upaya perlindungan 
pemukiman kembali tidak secara sukarela, dalam banyak kasus kesenjangan antara 
persyaratan Bank Dunia dengan sistem negara mungkin terlalu besar untuk diisi dengan 
langkah-langkah yang dapat dilaksanakan dalam proyek-proyek khusus; (iv) meskipun 
persyaratan yang berkaitan dengan Penduduk Asli/Masyarakat Adat tidak diujicobakan, 
sejumlah negara telah memperbaharui kerangka kerja hukum dan kebijakan mereka untuk 
masalah ini, bahkan jika mereka belum melakukan hal yang sama untuk pemukiman kembali 
tidak secara sukarela; (v) Bank Dunia telah memetik cukup banyak pelajaran sehingga perlu 
menjustifikasikan penerapan sistem negara yang semakin luas untuk perlindungan lingkungan 
dan sosial, namun tidak cukup mendukung pengadopsian sistem seperti itu di seluruh pinjaman 
Bank Dunia. 
 
7. Dalam jangka panjang, Bank Dunia sedang mempertimbangkan untuk melakukan satu 
pengkajian terpisah tentang potensi penggunaan pendekatan berbasis prinsip dalam upaya 
perlindungan untuk sejumlah jenis operasi, setelah lembaga ini mengevaluasi pelajaran yang 
dipetik dari penerapan kebijakan IFC dan kebijakan-kebijakan upaya perlindungan Badan 
Jaminan Investasi Multilateral (Multilateral Investment Guarantee Agency/MIGA). 
 
8. Kebijakan operasional Bank Dunia tentang pengkajian lingkungan (OP 4.01) 
diperbaharui pada Maret 2007 untuk mencerminkan kebijakannya tentang respons cepat untuk 
krisis dan keadaan darurat (OP/BP 8.00). 
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B. Korporasi Keuangan Internasional  
 
9.  Kebijakan upaya perlindungan IFC diadopsi dari kebijakan Bank Dunia pada 1998, 
dengan modifikasi untuk mencerminkan fokus pada sektor swasta dalam  operasinya. Pada 
2003, IFC meluncurkan satu pembaharuan kebijakannya tentang upaya perlindungan, 
menyusul temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi dari ombudsman penasehat tentang 
kepatuhan dan hasil-hasil dari pemantauan dan evaluasi internal IFC. Pembaharuan tersebut 
dipandu oleh kebutuhan untuk (i) mempunyai persyaratan-persyaratan yang jelas, sederhana 
dan mudah digunakan; (ii) mengisi kesenjangan kebijakan; (iii) menekankan pertimbangan-
pertimbangan pada sektor swasta sembari memastikan kesesuaian dengan kebijakan-kebijakan 
Bank Dunia tentang upaya perlindungan; dan (iv) memasukkan konsep keberlanjutan dalam 
kebijakan-kebijakan IFC. 
  
10. Kerangka kebijakan IFC yang baru tentang keberlanjutan, yang disetujui pada 2006, 
jelas memberikan demarkasi tanggung jawab IFC dari tanggung jawab para kliennya. 
Persyaratan IFC ditetapkan dalam kebijakan-kebijakan untuk berikut ini (i) keberlanjutan sosial 
dan lingkungan, (ii) pengungkapan, 3  dan (iii) prosedur tinjauan lingkungan dan sosial. 
Persyaratan untuk para klien digambarkan di dalam  standar-standar kinerja.4 Selain itu, catatan 
panduan (dokumen-dokumen yang menyertai standar-standar kinerja), sebuah daftar istilah, 
dan pedoman lingkungan, kesehatan dan keselamatan5 memberikan panduan pada para klien 
dan staf IFC. 
 
11. Kerangka kerja kebijakan yang baru antara lain secara penuh memasukkan pengkajian 
sosial dan lingkungan;  memberikan satu pendekatan terhadap keterlibatan masyarakat melalui 
konsultasi sebelumnya yang bebas dan didasarkan pada pemberian informasi sebelumnya 
yang mengarah pada dukungan masyarakat luas; memperkenalkan kebijakan tentang standar-
standar perburuhan dan kondisi-kondisi kerja, dan sebuah standar kinerja baru untuk kesehatan 
dan keselamatan masyarakat; dan mensyaratkan dibentuknya dan dipertahankannya sistem-
sistem pengelolaan sosial dan lingkungan oleh para klien. Kebijakan-kebijakan yang 
sebelumnya merupakan kebijakan terpisah seperti misalnya kebijakan tentang pengelolaan 
hama, keselamatan waduk, hutan dan jalur air internasional dimasukkan ke dalam delapan 
rangkaian standar-standar kinerja yang baru.6 Pada November 2007, manajemen IFC harus 
memberikan laporan kepada dewan tentang pandangan para klien IFC tentang standar-standar 
kinerja tersebut. 

                                                 
3  Kebijkan IFC tentang pengungkapan mensyaratkannya untuk mengungkapkan ringkasan tinjauan lingkungan dan 

sosial, satu ringkasan singkat tentang temuan-temuan dan rekomendasi tinjauan IFC, tidak lebih dari 60 hari 
sebelum pertimbangan Dewan untuk proyek-proyek kategori A dan 30 hari untuk proyek-proyek kategori B.  
Standar-standar kinerja menetapkan persyaratan pengungkapan bagi klien-klien IFC. Standar kinerja 1 (sistem 
pengelolaan pengkajian lingkungan) mensyaratkan IFC untuk mengungkapkan dokumen pengkajian untuk proyek 
yang mempunyai dampak merugikan sebelum dimulainya konstruksi proyek. Waktu pengungkapan rencana aksi 
atau kerangka kerja pemukiman kembali dan rencana pembangunan Penduduk Asli/Masyarakat Adat atau 
rencana pembangunan masyarakat, tidak secara eksplisit disebutkan di dalam standar-standar kinerja yang 
relevan. 

4  Kedelapan standar kinerja tersebut adalah sebagai berikut: (i) sistem pengkajian dan pengelolaan sosial dan 
lingkungan; (ii) perburuhan dan persyaratan kerja; (iii) pencegahan dan pengurangan polusi; (iv) kesehatan, 
keselamatan, dan keamanan masyarakat; (v) pembebasan lahan dan permukiman kembali tidak secara sukarela; 
(vi) konservasi keragamanhayati dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; (vii) Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat; dan (viii) warisan budaya. 

5  Lihat: http://www.ifc.org/ifcext/policyreview.nsf/Content/S_FAQs 
6  IFC. 2005. Performance Standards: What’s New and Different. 



Lembar tambahan 1 
 
102

  
C. Bank Pembangunan Antar Amerika  
 
12. Kerangka kerja kebijakan upaya perlindungan Bank Pembangunan Antar Amerika (Inter-
American Development Bank/IBD) tercantum dalam sejumlah kebijakan sektornya, termasuk 
kebijakan-kebijakan lingkungan dan kepatuhan pada upaya perlindungan (2006), manajemen 
risiko bencana (2007), Penduduk Asli/Masyarakat Adat (2006), pemukiman kembali tidak 
secara sukarela  (1998). Persyaratan pengungkapan termaktub dalam kebijakan pengungkapan 
informasi (2006).7 
 
13. Kebijakan lingkungan dan kepatuhan pada upaya perlindungan, yang mengganti 
kebijakan lingkungan (1979), melaksanakan dan mempertegas strategi lingkungan IDB (2003). 
Oleh karenanya, kebijakan ini berisi arahan kebijakan baik untuk mengarusutamakan 
lingkungan dan untuk upaya perlindungan lingkungan.8 Arahan upaya perlindungan lingkungan 
antara lain mencakup perlindungan habitat alam yang sangat penting dan situs-situs budaya, 
penghindaran bahan-bahan berbahaya, dan pencegahan dan pengurangan polusi. Lebih jauh 
lagi, proses pengkajian lingkungan untuk operasi dengan risiko perlindungan yang tinggi 
menangani isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. Untuk operasi 
pendanaan dampingan, kebijakan mendorong kolaborasi dengan peminjam dan dengan para 
pemberi pinjaman lain dalam mengadopsi satu proses pengkajian lingkungan tunggal dan 
dokumentasi yang seragam. Akhirnya, untuk sistem upaya perlindungan di dalam negeri, 
kebijakan menggunakan satu pendekatan yang serupa dengan Bank Dunia. Sistem negara 
akan diterapkan hanya bila IDB telah menentukan bahwa sistem peminjam ekuivalen atau lebih 
tinggi dari sistem IDB. Pada 2009, manajemen IDB akan melapor kepada dewan tentang 
pengalamannya menggunakan sistem negara. 9 
 
14. Kebijakan manajemen risiko bencana (2007), yang menggantikan kebijakan tentang 
bencana alam dan bencana tak terduga (1999), memerlukan satu pendekatan yang menyeluruh 
untuk (i) pencegahan dan peredaman bencana, dan (ii) respons pascabencana. Kebijakan baru 
tersebut memerlukan tim-tim proyek, melalui penyaringan dan klasifikasi sosial dan lingkungan, 
untuk mengukur cakupan keterpaparan proyek pada bahaya alam atau potensinya untuk 
memperburuk risiko; untuk mengkaji risiko bahaya alam yang dihadapi proyek-proyek  yang 
dipandang sangat terpapar pada bahaya alam atau berpotensi tinggi memperburuk risiko; untuk 
melakukan satu analisis alternative tentang langkah-langkah pencegahan dan mitigasi; dan 
untuk memasukkan langkah-langkah mitigasi struktural dan nonstruktural yang tepat dalam 
perancangan dan pelaksanaan proyek. 
 
15. Kebijakan operasional IDB untuk Penduduk Asli/Masyarakat Adat dan strategi untuk 
program pembangunan kerakyatan (2006) mengupayakan baik pembangunan Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat dan perlindungan orang-orang tersebut dan hak-hak mereka terhadap 
dampak dan eksklusi dalam proyek-proyek yang didanai IDB. Pendekatan baru ini melengkapi 
                                                 
7 Kebijakan IDB tentang pengunkapan informasi mensyaratkan bahwa untuk operasi-operasi yang membutuhkan 

pengkajian dampak lingkungan atau analisis lingkungan yang relevan lainnya, analisis-analisis tersebut akan 
diungkapkan ke publik di negara peminjam dan markas besar IDB sebelum IDB melakukan misi analisisnya untuk 
para peminjam sektor publik, atau misi uji tuntas untuk para peminjam sekotr swasta. Bilamana perlu, IDB juga 
menyusun satu laporan pengelolaan lingkungan dan sosial, yagn tersedia untuk publik tidak lebih dari waktu ketika 
pinjaman atau proposal jaminan telah mendapatkan lampu hijau oleh wakil presiden eksekutif untuk diedarkan 
kepada dewan direktur eksekutif  

8 Menurut upaya perlindungan lingkungan, kebijakan ini memerlukan penyaringan dan klasifikasi terpadu dengan 
didasarkan pada dampak lingkungan dan sosial yang terkait yang bersifat langsung, tidak langsung, regional, atau 
kumulatif, termasuk fasilitas-fasilitas terkait yang relevan. IDB mengadopsi satu sistem tunggal untuk klasifikasi 
proyek  

9  IDB. 2006. Environment and Safeguards Compliance Policy. Washington, DC. 
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fokus awal IDB untuk menghindari atau meredam dampak merugikan yang ditimbulkan proyek-
proyek terhadap Penduduk Asli/Masyarakat Adat. Untuk mewujudkan perlindungan hak-hak 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat dalam proyek-proyek yang mempunyai dampak dan risiko yang 
besar, IDB mensyaratkan pendukung proyek untuk mendapatkan persetujuan terkait proyek 
dan langkah-langkah mitigasi, melalui perundingan atas dasar niat baik dengan Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat atau kelompok-kelompoknya dan memverifikasi bahwa mereka telah 
melakukan hal tersebut. Kebijakan tentang Penduduk Asli/Masyarakat Adat juga menangani 
isu-isu tentang Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang tidak terjangkau karena kondisi luar biasa 
serta kerentanan khusus mereka dan ketidakmungkinan untuk menerapkan konsultasi 
sebelumnya dan mekanisme perundingan yang didasarkan pada niat baik. Kebijakan ini 
mensyaratkan IDB untuk hanya mendanai proyek-proyek yang menghargai hak Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat yang tidak terjangkau untuk tetap berada di tempat terpencil secara 
sukarela dan untuk hidup bebas sesuai dengan budaya mereka. 
 
16.  Kebijakan pemukiman kembali tidak secara sukarela  hanya berlaku untuk pemindahan 
fisik penduduk secara rudapaksa oleh sebuah proyek IDB. Kebijakan tersebut bertujuan untuk 
meminimalkan gangguan terhadap penghidupan penduduk yang hidup di wilayah pengaruh 
proyek dengan menghindari atau meminimalkan kebutuhan untuk melakukan pemindahan fisik 
dan untuk memastikan bahwa ketika penduduk harus dipindahkan mereka akan diperlakukan 
secara adil dan, sedapat mungkin, memperolah bagian manfaat proyek yang memerlukan 
pemindahan mereka. Apabila yang akan dipindahkan adalah Penduduk Asli/Masyarakat Adat, 
IDB akan mendukung operasi hanya jika menurut IDB komponen pemukiman kembali tidak 
secara sukarela memberikan manfaat langsung pada penduduk tersebut secara relatif terhadap 
kondisi mereka sebelumnya, hak-hak adat akan diakui penuh dan diberikan kompensasi secara 
adil, pilihan-pilihan kompensasi mencakup pemukiman kembali berbasis lahan dan Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak telah memberikan ijin mereka dengan didasarkan 
informasi sebelumnya terhadap pemukiman kembali dan langkah-langkah pemberian ganti 
rugi.10 
 
D. Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan  
 
17. Pada Mei 2008, Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (European Bank for 
Reconstruction and Development/EBRD) mengadopsi  kebijakan barunya tentang lingkungan 
dan sosial bersamaan dengan 10 persyaratan kinerja untuk menggantikan kebijakan lingkungan 
2003 dan menerapkannya pada semua proyek baru yang dinilai setelah 12 November 2008. 
Kebijakan lingkungan dan sosial mempertahankan arahan strategis yang ditetapkan dalam 
kebijakan 2003 dan menangani dimensi-dimensi sosial dalam pembangunan berkelanjutan 
secara lebih terstruktur dan menyeluruh. Dimensi-dimensi sosial berkenaan dengan (i) 
standard-standar perburuhan dan kondisi-kondisi kerja; (ii) pemukiman kembali; (iii kesehatan 
masyarakat, keselamatan dan keamanan; (iv) Penduduk Asli/Masyarakat Adat; dan (v) warisan 
budaya. 
 
17. Kebijakan EBRD mengambil model dari pendekatan IFC sembari mencerminkan 
kawasan operasi EBRD dengan karakteristik khusus dan komitmennya menurut Prinsip Eropa 
untuk Lingkungan (European Principles for the Enviornment) dimana EBRD menjadi penanda 
tangan. Namun demikian, EBRD mempunyai dua standard kinerja tambahan – yaitu standard-
standar untuk (i) perantara keuangan, dan (ii) pengungkapan informasi dan keterlibatan 
pemangku kepentingan. 

                                                 
10  IDB. 1998. Operational Policy on Involuntary Resettlement. Washington, DC.  
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18. Seperti lembaga keuangan multilateral lainnya, EBRD mempunyai satu kebijakan 
informasi public, yang diperbaharui dan disetujui, bersama dengan kebijakan lingkungan dan 
sosial, pada 12 Mei 2008. Kebijakan informasi publik yang baru tersebut menetapkan 
bagaimana EBRD mengungkapkan informasi dan konsultasi dengan para pemangku 
kepentingannya untuk mendorong kesadaran dan pemahaman yang lebih besar tentang 
strategi, kebijakan dan operasinya. Pada saat bersamaan, kebijakan tersebut menetapkan 
batasan demarkasi yang jelas untuk membedakan antara informasi yang tersedia untuk publik 
dengan informasi yang bersifat rahasia dan tidak boleh diungkapkan. Kebijakan tentang 
informasi publik mencakup persyaratan pengungkapan untuk pengkajian dampak lingkungan 
dan sosial. .11 
 
  
E. Lembaga Keuangan yang Mengadopsi Prinsip-Prinsip Ekuator  
 
19. Lembaga-lembaga keuangan yang mengadopsi prinsip-prinsip ekuator (equator 
principles financial institutions) adalah lembaga-lembaga yang telah mengadopsi prinsip-prinsip 
ekuator, sebuah kerangka kerja industri keuangan untuk menangani risiko lingkungan dan 
sosial dalam pendanaan proyek. Diadopsi pada 2003 oleh 10 bank komersial terkemuka di 
dunia, Prinsip-Prinsip Ekuator merupakan realisasi dari keinginan bank-bank untuk 
mengembangkan serangkaian kebijakan dan pedoman lingkungan dan sosial yang sama dan 
koheren untuk diterapkan secara global dan di seluruh sektor industri. Masing-masing lembaga 
keuangan menyatakan bahwa mereka telah mempunyai atau akan mengembangkan kebijakan-
kebijakan atau proses-proses usaha yang konsisten dengan Prinsip-Prinsip Ekuator. Mereka 
berkomitmen untuk tidak memberikan pinjaman pada proyek-proyek dimana peminjam tidak 
akan atau tidak dapat mematuhi persyaratan-persyaratan sosial dan lingkungannya.  
 
20. Prinsip-Prinsip Ekuator direvisi pada Juli 2006 untuk (i) mencerminkan dan konsisten 
dengan standar-standar kinerja IFC untuk keberlanjutan sosial dan lingkungan, yang menjadi 
dasar bagi Prinsip-Prinsip Ekuator yang awal; dan (ii) memasukkan pembelajaran dari 
pelaksanaan dan komentar-komentar dari berbagai pemangku kepentingan. Prinsip-Prinsip 
Ekuator yang baru berlaku untuk semua pendanaan proyek dengan biaya modal sebesar $10 
juta atau lebih. 12 Terhitung sejak Agustus 2008, karena mengikuti argumen bahwa tanggung 
jawab lingkungan dan sosial korporasi akan memberikan citra bisnis yang baik pada 
perusahaan, lebih dari 60 lembaga keuangan dari 24 negara dan beroperasi di lebih dari 100 
negara telah mengadopsi Prinsip-Prinsip Ekuator yang baru.13 

                                                 
11  EBRD akan menyimpan hasil pengkajian dampak lingkungan dan sosial untuk proyek-proyek kategori A di 

Business Information Centre mereka di in London dan dai kantor misi tetap EBRD yang relevan paling tidak 60 hari 
sebelum proyek dipertimbangkan oleh dewan direkturnya, untuk proyek-proyek sektor swasta, dan 120 hari 
sebelum pertimbangan dewan, untuk proyek-proyek sektor publik. Notifikasi tentang ketersediaan dokumen-
dokumen tersebut akan dimuat di situs web EBRD.  

12 Ambang batas asli adalah $50 juta. Lihat penjelasan tentang perubahan in idan informasi lain tentang Prinsip-
Prinsip Ekuator di: http://www.equator-principles.com/faq.shtml 

13 Lihat: http://www.equator-principles.com/join.shtml 
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Rencana Aksi Jangka Menengah (2010–2012) 
 

Hasil  Indikator Kinerja Aktivitas  Pihak yang 
Bertanggung 

Jawab 

Persyaratan 
Sumber daya  

Tujuan Keseluruhan 
Tujuan-tujuan, prinsip-prinsip dan persyaratan-persyaratan upaya perlindungan ADB dipenuhi untuk semua 

proyek yag didanai ADB. 
 

Bidang Aksi (i) 
Mendukung pengembangan kapasitas peminjam/klien untuk mewujudkan upaya perlindungan 
Menguatnya 
kapasitas 
kelembagaan 
peminjam/klien 
dalam 
melaksanakan 
persyaratan-
persyaratan 
perlindungan  
 
 
 

Pelatihan bagi para 
peminjam/klien 
tentang kebijakan 
baru yang diberikan 
di berbagai tingkat 
sebelum tanggal 
berlakunya SPS 
dan secara 
berkesinambungan 
 
 
 
 
 
Saran dan panduan 
teknis yang tepat 
waktu yang 
diberikan di tingkat 
proyek selama 
persiapan proyek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saran dan panduan 
tepat waktu yang 
diberikan di tingkat 
proyek selama 
pelaksanaan 
proyek  
 
Jumlah dan 
kualitas pengkajian 
ekuivalensi dan 
penerimaan CSS 
yang ddisusun 

 
 Memberikan orientasi 

untuk para negara-
negara berkembang 
anggota ADB yang 
menjadi peminjam (1 
lokakarya sebelum 
tanggal berlakunya dan 
1-2 kali per tahun 
setelahnya) 

 Memberikan pelatihan 
tingkat negara kepada 
peminjam/klien sektor 
publik dan swasta 

 Menyebarkan salinan 
kebijakan baru kepada 
setiap peminjam/klien 
dan menjelaskan 
ketentuan-ketentuan 
baru 

 Mengkaji kapasitas 
peminjam/klien dan 
memasukkan komponen-
komponen 
pengembangan 
kapasitas yang tepat ke 
dalam rancangan proyek  

 Mendukung penyusunan 
pengkajian sosial dan 
lingkungan dan EMP, 
RP, IPP 

 Memberikan dukungan 
yang diperlukan untuk 
menangani masalah-
masalah yang tidak 
diantisipasi selama 
pelaksanaan proyek 

 Menyusun 3-5 
pengkajian ekuivalensi 
dan penerimaan dan 
rencana aksi pengisi 
kesenjangan di tingkat  
subnasional/ 
sektoral/lembga. 

 

 
RDs/RSDD 
 
 
 
 
 
 
 
 
RDs/PSOD/ 
RSDD 
 
 
RDs/PSOD 
 
 
 
 
 
RDs/PSOD 
 
 
 
 
 
 
RDs/PSOD 
 
 
 
PDs/PSOD 
 
 
 
 
 
OGC/RSDD/ 
RDs 

 
 Mobilasi sumber 

daya staf dalam 
lembaga 

 Bantuan teknis 
atau dana 
khusus ($80-
100 juta) 
berdasarkan 
kebutuhan  

 Konsultansi staf  
 Upaya 

kolaboratif oleh 
lembaga-
lembaga 
pembangunan 
internasional 
lain  
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Hasil  Indikator Kinerja Aktivitas  Pihak yang 
Bertanggung 

Jawab 

Persyaratan 
Sumber daya  

Jumlah rencana 
aksi pengisian 
kesenjangan yang 
disepakati antara 
ADB dan 
peminjam/klien, 
dan dilaksanakan 
secara semestinya 
oleh peminjam/ 
klien  
 

Bidang Aksi (ii)  
Mengembangkan dan mempertahankan alat-alat dan instrumen-instrumen untuk membantu dalam 
melaksanakan Kebijakan  
 
Staf ADB,  
peminjam/klien 
dan para 
pemangku 
kepentingan 
lain dengan 
jelas 
memahami 
persyaratan-
persyaratan 
upaya 
perlindungan 
ADB dan 
dilengkapi 
dengan  
pengetahuan 
yang 
diperlukan  
 
 

 
Panduan dan buku 
pegangan untuk 
memberikan 
panduan teknis 
lebih lanjut dan 
mencerminkan 
praktik 
internasional yang 
baik tersedia 
sebelum tanggal 
berlakunya SPS  
 
 
 
 
 
Dokumen-dokumen 
kebijakan (SPS dan 
Persyaratan Upaya 
Perlindungan 1–4) 
dan panduan dan 
buku pegangan 
diterjemahkan pada 
waktunya dan 
dibagikan kepada 
peminjam/klien dan 
pemangku 
kepentingan lain 
 

 
 Memperbaharui panduan 

pengkajian lingkungan  
 Memperbaharui Buku 

Pegangan Pemukiman 
kembali tidak secara 
sukarela    

 Menyiapkan satu buku 
pegangan tentang 
Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat, 
termasuk panduan 
tentang menentukan ijin 
dari Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat  

 Menerjemahkan SPS, 
Persyaratan Upaya 
Perlindungan 1-4 dan 
panduan dan buku 
pegangan ke dalam 
bahasa-bahasa yang 
dipakai secara luas dan 
bahasa-bahasa lokal lain 
sesuai kebutuhan dan 
mencetak serta 
membagikannya pada 
pemangku kepentingan 
yang relevan  

 

 
RSDD 
 
 
 
RSDD 
 
RSDD 
 
 
 
 
 
 
 
RSDD/RDs/ 
PSOD 
 

 
 Mobilisasi 

sumber daya 
staf dalam 
lembaga 

 Konsultansi staf  
 Biaya satu kali 

untuk 
penerjemahan, 
pencetakan dan 
penyebaran 

     

Bidang Aksi (iii)  
Memastikan kapasitas dan sumber daya kelembagaan ADB untuk melaksanakan kebijakan  
 
Pengetahuan 
staf tentang 
persyaratan 
upaya 
perlindungan 
sosial dan 
lingkungan 

 
Jumlah staf yang 
dilatih tepat pada 
waktunya secara 
berkesinambungan 
 
 
 

 
 Memberikan pelatihan 

staf dalam lembaga 
secara terstuktur untuk 
semua spesialis dan 
team leader upaya  
perlindungan di Kantor 
Pusat dan Kantor Misi 

 
RSDD  
 
 
 
 
 
 

 
 Mobilisasi 

sumber daya 
staf dalam 
lembaga 

 Bantuan teknis 
 Anggaran 

pengeluaran 
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Hasil  Indikator Kinerja Aktivitas  Pihak yang 
Bertanggung 

Jawab 

Persyaratan 
Sumber daya  

diperbaharui 
 
Kapasitas 
kelembagaan 
untuk 
pelaksanaan 
kebijakan 
diperkuat 
 

 
 
 
 
Meningkatnya 
posisi staf dan 
alokasi sumber 
daya staf yang 
optimal  
 
 
 
Jaringan untuk 
berbagi antar 
departemen terjaga 
 
 

Tetap (2 lokakarya 
sebelum tanggal berlaku, 
dan 2-3 kali per tahun 
setelahnya) 

 Merekrut spesialis 
profesional tambahan di 
RDs dan officer-officer 
tingkat nasional di 
Kantor-Kantor Misi Tetap 
selama periode jangka 
menengah tiga tahun  

 Menyelenggarakan 
seminar/lokakarya 
tentang pengetahuan 
dan berbagi pengalaman 

 

 
 
 
 
BPHR/RDs 
 
 
 
 
 
 
RSDD/RDs/ 
PSOD 
 
 
 
 

administratif 
internal 

 
  

Bidang Aksi (iv)  
Meningkatkan dan Mempertahankan Sistem Internal  ADB untuk Tinjauan dan Pemantauan Kepatuhan  
 
Sistem internal 
ADB untuk 
tinjauan dan 
pemantauan 
kepatuhan 
berfungsi 
efektif dan 
efisien 
 

 
Prosedur 
operasional yang 
jelas untuk 
pelaksanaan SPS 
dibentuk sebelum 
tanggal berlakunya 
SPS 
 
 
 
 
Penyaringan dan 
penentuan kategori 
proyek  
 
 
Pengungkapan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsultasi 
 

 
 Menyusun satu Manual 

Pelaksanaan yang 
terkonsolidasikan untuk 
menetapkan prosedur 
internal ADB untuk 
tinjauan, pemantauan 
dan pelaporan upaya 
perlindungan di tiap 
tahap dalam siklus 
proyek. 

 Menapis dan 
mengkategorikan setiap 
proyek tepat pada 
waktunya dan dengan 
semestinya  

 Pasca EIA untuk semua 
proyek kategori 
lingkungan A di situs 
web ADB 120 hari 
sebelum persetujuan 
Dewan; pasca EARF 
sebelum penilaian 
proyek, pasca RP/RF 
untuk semua proyek 
pemukiman kembali 
tidak secara sukarela 
(IR) kategori A dan B 
sebelum penilaian 
proyek; pasca IPP/IPF 
untuk semu proyek 
Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat 
(IP) kategori A dan B 
sebelum penilaian 

 
RSDD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RSDD/RDs/ 
PSOD  
 
 
 
RDs/PSOD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RDs/PSOD  
 
 

 
 In-house staff 

resources  
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Hasil  Indikator Kinerja Aktivitas  Pihak yang 
Bertanggung 

Jawab 

Persyaratan 
Sumber daya  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumen-dokumen 
upaya perlindungan 
diserahkan tepat 
pada waktunya dan 
ditinjau secara 
semestinya selama 
penyusunan proyek  
 
 
 
 
Pengawasan dan 
pemantauan 
dilakukan tepat 
pada waktunya, 
panduan yang 
semestinya 
diberikan, dan 
hasil-hasil 
didokumentasikan 
selama 
pelaksanaan 
proyek  
 
 
Status kepatuhan 
dan kinerja bank 
secara keseluruhan 
didokumentasikan 
tepat pada 
waktunya dan 
dilaporkan kepada 
Manajemen  
 

proyek  
 Berpartisipasi dalam 

konsultasi untuk semua 
proyek yang mempunyai 
dampak lingkungan, IR 
dan IP yang besar; 
mendokumentasikan 
hasil konsultasi dan 
memasukkannya ke 
dalam rancangan proyek 

 Mengkaji semua 
dokumen upaya 
perlindungan dengan 
menggunakan prinsip-
prinsip dan persyaratan 
SR1–4, memberikan 
advis yang tepat kepada 
peminjam/klien untuk 
memfinalkan dokumen-
dokumen upaya 
perlindungan untuk 
memastikan pemenuhan 
persyaratan-persyaratan 
ADB 

 Misi supervisi lapangan 
dan pemantauan oleh 
para spesialis upaya 
perlindungan untuk 
semua proyek 
lingkungan, IR dan IP 
kategori A; menyepakati 
dengan peminjam/klien 
untuk menyusun dan 
melaksanakan rencana 
perbaikan jika perlu, dan 
menyusun laporan 
pemantauan yang 
terperinci dan berkualitas 

 Menyusun laporan 
tahunan tentang kinerja 
keseluruhan bank dan 
menyerahkannya pada 
Manajemen 

 

 
 
 
 
 
 
RDs/PSOD/ 
RSDD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RDs/PSOD 
RSDD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RSDD 
 
 
 
 
 

ADB = Asian Development Bank, BPHR = Human Resources Division, CSS = country safeguard systems, DMC = 
developing member county, EARF = environmental assessment and review framework, EIA = environmental impact 
assessment, EMP = environmental management plan, HQ = headquarters, IPF = Indigenous Peoples framework, IPP = 
Indigenous Peoples plan, IR = involuntary resettlement, OD = operational department, OGC = Office of the General 
Counsel, OM = Operations Manual, PSOD = Private Sector Operations Department, RD = regional department, RF = 
resettlement framework, RM = resident mission, RP = resettlement plan, RSDD = Regional and Sustainable Development 
Department, SPS = safeguard policy statement, SR = safeguard requirements.  

 
 
 


