
Menguatkan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB
Ketentuan Dan Prosedur

GAMBARAN UMUM 

Dokumen ini menguraikan secara singkat proses 
peninjauan ulang dan pembaruan kebijakan upaya
perlindungan lingkungan hidup dan sosial Asian 
Development Bank (ADB). Meskipun implementasi
dari kebijakan tersebut secara keseluruhan telah
memuaskan, kebijakan upaya perlindungan dan 
implementasinya masih dapat ditingkatkan. 
Pembaruan Pernyataan Kebijakan Upaya
Perlindungan (safeguard policy statement/SPS) ini
direncanakan akan menghabiskan waktu sekitar 2 
tahun. Konsultasi pemangku kepentingan akan
dilakukan selama proses peninjauan ulang kebijakan
upaya perlindungan ADB. Kelompok target konsultasi
akan mencakup masyarakat yang terkena dampak
proyek, organisasi masyarakat sipil, pejabat
pemerintah dan perwakilan sektor swasta, baik dari
anggota negara berkembang (developing member 
countries/ DMC) maupun negara-negara bukan
anggota negara berkembang (non-DMC) untuk
memastikan ADB menyerap berbagai perspektif
untuk tinjauan kebijakan tersebut.

TUJUAN SPS
Menghindari, meminimalkan, memitigasi, dan/atau memberi
kompensasi atas dampak buruk proyek pada lingkungan hidup
dan warga terkena dampak, serta membantu para peminjam
memperkuat sistem dan kapasitas negaranya untuk
mengelola risiko lingkungan dan sosial
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LATAR BELAKANG

Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB  disetujui
pada bulan Juli 2009 dan mulai berlaku pada bulan Maret
2010. SPS mengkonsolidasikan tiga kebijakan sebelumnya
yang mencakup upaya perlindungan pemukiman kembali
tidak-secara-sukarela (1995), Masyarakat Adat (1998) dan 
lingkungan hidup (2002), menjadi satu kerangka kerja
kebijakan, tetapi dengan prinsip-prinsip kebijakan yang 
terpisah dan terdapat persyaratan bagi peminjam pada 
masing-masing tiga bidang tersebut.  SPS juga mencakup
persyaratan tambahan untuk berbagai modalitas
pinjaman, seperti lembaga keuangan perantara (financial 
intermediary) dan fasilitas bantuan darurat (Emergency 
Assistance), serta persyaratan untuk penggunaan sistem
upaya perlindungan negara (Country Safeguard 
System/CSS). 



1. Terjadi perubahan konteks pembangunan di wilayah Asia dan Pasifik, dan terjadi perubahan kebutuhan klien serta
terdapat modalitas pembiayaan yang baru. Selama 10 tahun terakhir, kebutuhan pembangunan DMC telah berubah, 
termasuk evolusi dalam sistem upaya perlindungan negara. Pinjaman yang diberikan ADB telah meningkat dua kali 
lipat, dan terdapat instrumen pinjaman yang baru, serta adanya perhatian yang lebih besar terhadap operasi sektor
swasta berdasarkan Strategi 2030. 

2. Terdapat peluang melakukan harmonisasi kebijakan upaya perlindungan ADB dengan kebijakan dari lembaga
keuangan multilateral lainnya (Multilateral Financial Institutions/MFI) untuk pembiayaan proyek-proyek
pemerintah (sovereign) maupun non pemerintah (non-sovereign). Terdapat evolusi kebijakan upaya perlindungan
oleh MFI lainnya, termasuk pemutakhiran kebijakan baru-baru ini oleh Bank Dunia, Bank Rekonstruksi dan 
Pembangunan Eropa (European Bank for Reconstruction and Development/EBRD), dan Bank Pembangunan Inter-
Amerika ( Inter-American Development Bank/IADB), dengan semakin meningkatnya harmonisasi antara prinsip-prinsip
utama dan standar-standar kebijakan.

3. Terdapat peluang untuk menyederhanakan prosedur dan mengatasi masalah yang membutuhkan perhatian
khusus. Berdasarkan pembelajaran dari kegiatan pada masa lalu dan dari mekanisme akuntabilitas, diperlukan
perhatian yang lebih besar pada implementasi kegiatan di hilir, termasuk perbaikan proses konsultasi, serta
menangani hal-hal khusus pada situasi yang rentan dan keadaan yang terpengaruh konflik, atau di negara 
berkembang pulau kecil, dan sektor swasta.

4. Terdapat rekomendasi dari hasil Evaluasi terhadap SPS di tingkat Korporasi yang dilakukan oleh Independent 
Evaluation Department (IED) ADB yang diselesaikan pada bulan Mei 2020. Hasil evaluasi tersebut mengusulkan agar 
SPS diperbarui dan diperkuat relevansinya, baik untuk pembiayaan yang melibatkan pembiayaan pemerintah
(sovereign) maupun pembiayaan sektor swasta. 
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Alasan dilakukan Pembaruan Kebijakan SPS – Tonggak Penting

▪ Melakukan pembaruan SPS, meningkatkan relevansinya dan merancang secara khusus baik untuk
pembiayaan pemerintah maupun pembiayaan sektor swasta, dengan menggunakan bukti-bukti dari
pengalaman implementasi dan pembaruan kebijakan upaya perlindungan dari lembaga MFI lain.

▪ Mengadopsi pendekatan baru dalam kebijakan ADB untuk menguatkan sistem dari peminjam, dengan
tujuan memperbaiki penggunaan sistem negara yang lebih sistematis dan pragmatis.

▪ Memperkenalkan suatu kerangka kerja implementasi upaya perlindungan yang baru, termasuk
pembaruan struktur pengawasan dan  pelaporan yang diperkuat dan menghasilkan upaya perlindungan
pada seluruh operasi ADB yang lebih konsisten. 

▪ Memperkuat kebijakan upaya perlindungan dan kerangka kerja pelaksanaannya yang didukung berbagai
dokumen panduan kebijakan yang cukup terperinci (misalnya, Pedoman Operasi dan Petunjuk Instruksi
bagi Staf) dan serangkaian dokumen panduan operasional lainnya dan catatan praktik baik dengan
mekanisme yang sudah ada, yang akan ditinjau ulang dan diperbarui secara berkala.

▪ Mengkaji kebutuhan staf yang diperlukan untuk melaksanakan kerangka kerja upaya perlindungan dan 
untuk meningkatkan ketrampilan staf serta memberdayakan para staf agar memberikan manfaat upaya
perlindungan yang lebih baik.

Manajemen ADB mendukung rekomendasi IED mengenai efektivitas SPS pada 21  Mei 2020. 

Rekomendasi IED tentang Efektivitas SPS



Memperluas ruang lingkup SPS agar dapat memenuhi kebutuhan yang terus berkembang dan 
mengadopsi pendekatan yang lebih holistik terhadap sistem upaya perlindungan di tiga bidang
yang perlu dipertimbangkan secara hati-hati:

1. Memperkuat integrasi dan sinergi antara upaya perlindungan lingkungan hidup dan sosial di seluruh klasifikasi, 
dan pada proses uji tuntas, serta pada tahap pemantauan proyek di seluruh kegiatan operasi ADB  baik kegiatan
dengan pembiayaan pemerintah (sovereign) maupun kegiatan non-pemerintah (non-sovereign).  

2. Mengatasi masalah lintas tematik dan masalah yang muncul dalam pelaksanaan upaya perlindungan
lingkungan hidup dan sosial baik untuk kegiatan yang melibatkan pembiayaan pemerintah (sovereign) maupun
non-pemerintah. (non-sovereign). 

3. Memperbaiki instrumen pinjaman yang lebih tepat, baik instrumen pinjaman yang baru maupun yang sudah
berjalan untuk kegiatan yang melibatkan pembiayaan pemerintah (sovereign) dan non-pemerintah (non-
sovereign).

Lingkup Kajian SPS
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Diinformasikan secara intensif dengan melibatkan Pemangku Kepentingan
baik internal maupun eksternal

Pendekatan dan Metodologi

Persiapan
untuk

peluncuran
kebijakan

Memperbarui
prosedur dan 
persyaratan

Tinjauan dan 
revisi

ketentuan-
ketentuan
kebijakan

Kajian latar
belakang dan 
lintas tema

Kajian Latar Belakang Topik-Topik Terpilih
• Rancang Bangun Kebijakan: melakukan tinjauan dan keputusan strategis terhadap model  struktur kebijakan, 

sistem dan kebutuhan kelembagaan yang baru. 

• Sistem Klasifikasi Upaya Perlindungan: Mempertimbangkan untuk mengadopsi klasifikasi upaya perlindungan
yang terintegrasi antara lingkungan hidup, pemukiman kembali tidak-secara-sukarela dan  masyarakat adat
untuk memahami secara lebih baik hubungan ketiga upyaya perlindungan tersebut dan risikonya.

• Instrumen Pembiayaan dan Modalitas:  Kajian untuk memperbaiki dan menguatkan ketentuan-ketentuan
upaya perlindungan untuk instrumen pembiayaan yang berbeda dan pinjaman sektor swasta (mengingat
meningkatnya pinjaman sektor swasta berdasarkan Strategi 2030). 

• Kondisi yang rentan dan akibat konflik serta negara berkembang pulau kecil: Mengadopsi pendekatan upaya
perlindungan yang efektif agar dapat merancang proyek secara lebih baik pada kondisi khusus tersebut. 

• Sistem Upaya Perlindungan Negara (Country Safeguards System / CSS) : Menyusun arahan strategis masa 
depan untuk mempelajari opsi dan modalitas dalam menggunakan CSS yang jauh lebih pragmatis.

• Makalah tentang Topik Khusus : Melakukan tinjauan ulang terhadap pendekatan ADB yang diterapkan saat ini
dalam menangani topik khusus seperti keanekaragaman hayati, polusi suara (kebisingan) dan getaran, 
pencegahan polusi dan kesehatan serta keselamatan kerja (termasuk penggunaan asbestos). 



Beberapa kebijakan dan strategi ADB yang ada saat ini
mencakup berbagai topik – seperti kemisikinan, gender, 
perlindungan sosial, dan perubahan iklim. Secara
keseluruhan semuanya ini cenderung fokus pada bidang
pembangunan yang lebih luas dan  Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (SDG) pada  anggota negara berkembang. 
Namun, terdapat beberapa elemen risiko yang masih perlu
dipertimbangkan dalam upaya perlindungan terkait isu
pembangunan yang lebih luas. 

Beberapa topik tertentu juga muncul dan telah mulai
ditangani dengan menggunakan upaya perlindungan dan 
pedoman MFI – yakni topik-topik seperti ekploitasi seksual, 
pencabulan, dan pelecehan seksual, – yang mana, ADB 
telah mulai mempertimbangkan untuk memasukkan topik-
topik ini ke dalam upaya perlindungan ADB tetapi tidak
secara eksplisit. 

Sementara itu, lembaga MFI lainnya sedang
mempertimbangkan bagaimana masalah-masalah ini dapat
merebak dan muncul sebagai risiko di tingkat proyek. 
Dalam melakukan pembaruan SPS perlu
mempertimbangkan apa saja yang harus dimasukkan
secara tepat ke dalam kebijakan upaya perlindungan yang 
baru. Namun, perlu ada keseimbangan elemen dari aspirasi
jangka panjang dan perlu penanganan upaya perlindungan
pada tataran negara dengan apa yang masih mungkin
ditangani dengan menggunakan upaya perlindungan di 
tingkat proyek.
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Lintas topik yang kemungkinan dapat diintegrasikan –
mencakup topik-topik yang terdapat di dalam
kebijakan tematik ADB yang sudah ada, yang dapat
diintegrasikan secara lebih baik dengan penilaian risiko
di tingkat proyek.

Standar inti mengenai ketenagakerjaan dan kondisi
kerja; isu Masyarakat Adat; perlakuan terhadap
kelompok rentan (misalnya disabilitas), gender,
keterlibatan pemangku kepentingan dan perubahan
iklim.

Isu yang muncul untuk dipertimbangkan - isu-isu yang
tercakup dalam kebijakan dan pedoman upaya
perlindungan dari MFI lain yang baru direvisi.

Warisan budaya; risiko rantai suplai utama; eksploitasi
seksual, pencabulan dan pelecehan seksual; orientasi
seksual dan identitas gender

Lintas Topik dan Isu yang Muncul 



Segera setelah ketentuan-ketentuan kebijakan dirancang,  akan disusun pedoman teknis yang terperinci, 
manual operasional dan panduan instruksi untuk para staf.

Jika dimungkinkan, akan dipertimbangkan untuk melakukan penyederhanaan proses dan prosedur, tanpa
mengurangi kualitas hasilnya. Sejalan dengan rekomendasi IED, akan diperkuat fungsi pengawasan upaya
perlindungan, perbaikan staf dan pemantauan kinerja serta sistem manajemen.  

Dalam melakukan hal tersebut di atas, model upaya perlindungan dari lembaga MFI lainnya seperti Bank 
Dunia, IFC, EBRD telah dipelajari dan dari kajian ini, terbukti bahwa isu utama untuk model apapun adalah
perlunya memiliki garis pelaporan yang tegas bagi staf yang menangani upaya perlindungan dan 
manajemen konflik kepentingan. Terkait hal ini, kami secara internal sedang merumuskan lebih jelas
mengenai peran para staf upaya perlindungan dan garis pelaporan mereka, termasuk memperbaiki
proses seleksi staf dan penilaian kinerjanya.

Setelah revisi kebijakan selesai dibuat rancangannya, maka materi pelatihan dan modul e-learning akan
disusun untuk sosialiasi pada lembaga pelaksana dan implementasi di negara-negara DMC, klien sektor
swasta dan untuk staf ADB. 
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Pelatihan
Implementasi
Kebijakan SPS

Menyiapkan modul
pelatihan dan catatan
pedoman, module e-

Learning untuk staf dan 
negara DMC. 

Perbaikan Kerangka Kerja
Pengawasan untuk

Upaya Perlindungan

Merekomendasikan suatu
kerangka kelembagaan

untuk perbaikan
pengawasan upaya

perlindungan dan  staf
serta manajemen kinerja.

Prosedur Kebijakan

Memperjelas dan 
mengembangkan lebih
lanjut prosedur upaya

perlindungan untuk
instrumen pembiayaan
pemerintah dan  non-

pemerintah. 

Prosedur Implementasi Kebijakan



Pada proses awal, akan disiapkan rencana untuk melibatkan para pemangku kepentingan dan 
mengadakan beberapa pertemuan konsultasi dalam rencana konsultasi pemangku kepentingan itu sendiri. 
Konsultasi awal telah dilakukan dengan Forum LSM untuk ADB di Manila pada bulan Juni 2020 dan 
beberapa LSM yang berbasis di Washington DC pada bulan Juli 2020.

Hal ini akan diikuti serangkaian konsultasi untuk membahas temuan-temuan dari studi tentang latar
belakang dan implikasinya sebagai bahan revisi kebijakan SPS. 

Terakhir, konsultasi akan dilakukan untuk meminta masukan tentang makalah kerja yang telah disusun. 

Laman web khusus mengenai proses tinjauan kebijakan SPS dan pembaruannya telah disiapkan
(https://www.adb.org/who-we-are/about/safeguard-policy-review). Untuk memastikan transparansi, 
dokumen-dokumen utama akan diungkapkan di situs web tersebut. Ini juga akan menjadi sarana untuk
menyampaikan masukan, sedangkan tanggapan dari ADB akan diunggah pada situs web tersebut.

Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan
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Safeguard Division (Divisi Upaya Perlindungan)
Sustainable Development and Climate Change Department (Departemen
Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim)
Asian Development Bank
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
safeguardsupdate@adb.org

Konsultasi selama COVID-19

Konsultasi selama COVID-19 akan dilakukan secara virtual melalui platform daring (online). Fasilitas video 
call digunakan untuk kelompok yang lebih kecil dan untuk FGD, sedangkan untuk kelompok yang lebih
besar akan menggunakan platform webinar. 

https://www.adb.org/who-we-are/about/safeguard-policy-review
mailto:safeguardsupdate@adb.org

