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I. Latar Belakang 

 
1. Bank Pembangunan Asia (ADB) sedang melakukan tinjauan dan pembaruan 

komprehensif terhadap Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (Safeguard Policy Statement, 
SPS atau disebut Kebijakan) tahun 2009. Pembaruan Kebijakan SPS ini diluncurkan sebagai 
hasil rekomendari dari tinjauan yang dilakukan oleh Departemen Evaluasi Independen 
(Independent Evaluation Department, IED) ADB terhadap efektivitas kebijakan. Upaya 
perlindungan lingkungan hidup dan sosial ADB merupakan landasan bagi ADB dalam 
mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan pelestarian lingkungan hidup di kawasan Asia dan 
Pasifik.1 
 
2. Ketika pertama kali disetujui pada tahun 2009, SPS secara luas dianggap sebagai 
kebijakan yang progresif. Meskipun elemen inti dari Kebijakan Upaya Perlindungan ADB masih 
tetap relevan, namun baru-baru ini sejumlah lembaga keuangan multilateral (LKM) seperti Asian 
Infrastructure Investment Bank (AIIB), European Bank for Reconstruction and Development 
(EBRD), Inter-American Development Bank (IDB), International Finance Corporation (IFC), dan 
Bank Dunia (WB), telah memperbarui kerangka kerja upaya perlindungan (safeguard) mereka. 
Walaupun kerangka kerja yang diperbarui tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip kebijakan inti 
dari SPS terkait kebijakan lingkungan hidup dan sosial, namun lembaga-lembaga keuangan 
tersebut telah memperluas ruang lingkup upaya perlindungan yang mencakup bidang-bidang 
seperti tenaga kerja dan kondisi kerja, keterlibatan pemangku kepentingan, warisan budaya, 
rantai pasokan utama, keadaan masyarakat yang rapuh dan dalam situasi konflik, serta 
perubahan iklim. Kerentanan seperti disabilitas, eksploitasi, pelecehan dan perudungan seksual 
(Sexual Exploitation, Abuse and Harassment, SEAH) dan orientasi seksual dan identitas gender 
(Sexual Orientation and Gender Identity, SOGI) juga lebih diperhatikan di dalam maupun di luar 
sistem upaya perlindungan. Dalam menangani berbagai macam masalah ini, ADB secara penuh 
maupun secara parsial menggunakan serangkaian kebijakan dan strategi yang telah ada, 
termasuk Strategi 2030.2 Namun, karena strategi ini umumnya mencakup tujuan pembangunan 
jangka panjang yang digabung dengan tujuan aspirasi, serta langkah-langkah manajemen risiko, 

 
1  Departemen Evaluasi Independen. 2020. Dokumen Evaluasi: Efektivitas Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan 

2009. ADB: Manila. https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement 
2  ADB. 2018. Strategy 2030: Achieving a Prosperous, Inclusive, Resilient, and Sustainable Asia and the Pacific. 

Manila; ADB. 2019. . Strategy 2030 Operational Plan for Priority 1: Addressing Remaining Poverty and Reducing 
Inequalities, 2019–2024. Manila; ADB. 2019. Strategy 2030 Operational Plan for Priority 2: Accelerating Progress in 
Gender Equality, 2019–2024. Manila; ADB. 2001. Social Protection Strategy. Manila; ADB. 2003. Policy on Gender 
and Development. Manila; ADB. 2009. Energy Policy. Manila; ADB. 2012. Accountability Mechanism Policy. Manila; 
ADB. 2017. Climate Change Operational Framework 2017–2030: Enhanced Actions for Low Greenhouse Gas 
Emissions and Climate-Resilient Development. Manila; ADB. 2014. Operational Plan for Integrated Disaster Risk 
Management, 2014-2020. Manila; ADB. 2013. Operational Plan for Enhancing ADB’s Effectiveness in Fragile and 
Conflict-Affected Situations. Manila; and ADB. 2018. Access to Information Policy. Manila. 
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maka keterkaitannya dengan sistem upaya perlindungan perlu dipertimbangkan secara lebih hati-
hati. 
 
3. Evaluasi SPS yang diselesaikan oleh IED pada Mei 2020, menghasilkan rekomendasi 
agar Kebijakan SPS diperbarui supaya dapat lebih selaras dengan kebijakan lembaga keuangan 
multilateral lainnya dan tetap relevan dalam menanggapi kebutuhan pembangunan yang terus 
berkembang. Rekomendasi IED menyarankan agar ADB: (i) memperbarui Kebijakan, dengan 
memanfaatkan pengalaman implementasi ADB dan pembaruan terkini oleh LKM lainnya, 
termasuk penyesuaian untuk operasi sektor publik dan swasta; (ii) mengadopsi pendekatan baru 
dalam Kebijakan penguatan sistem peminjam, dengan perbaikan dan penggunaan sistem negara 
secara pragmatis; (iii) memperkenalkan kerangka kerja implementasi upaya perlindungan baru 
termasuk struktur pengawasan yang diperbarui dan jalur pelaporan; (iv) mendukung kebijakan 
upaya perlindungan dan kerangka kerja implementasi dengan menggunakan pedoman kebijakan 
yang cukup rinci dan memperhatikan contoh praktik yang baik; dan (v) menilai kebutuhan staf 
dan keterampilan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan kerangka kerja implementasi 
upaya perlindungan. Manajemen ADB mendukung rekomendasi IED dan akan menyiapkan 
pembaruan Kebijakan selama periode September 2020 hingga Maret 2023.  
 
4. Dalam tinjauan SPS ini, ADB menggunakan proses inklusif untuk meminta umpan balik 
dari pemerintah, sektor swasta, pemangku kepentingan masyarakat sipil, warga yang terkena 
dampak proyek yang dibiayai dan dikelola ADB, serta dari pemangku kepentingan internal. ADB 
berkomitmen untuk memastikan bahwa proses konsultasi SPS yang bermakna akan dilakukan, 
termasuk berbagi informasi secara tepat waktu dan secara transparan, serta mencari masukan 
dan umpan balik terbuka dari pemangku kepentingan selama keseluruhan proses peninjauan dan 
pembaruan SPS, termasuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan dari berbagai 
perspektif dan latar belakang. Proses peninjauan SPS akan melalui serangkaian konsultasi 
internal dan eksternal, yang akan berlanjut sampai tinjauan dan pembaruan SPS ini selesai. 
Proses ini akan memanfaatkan hasil dari konsultasi awal yang telah dilakukan dengan beberapa 
organisasi masyarakat sipil (OMS) pada bulan Juni dan Juli 2020, November 2020, dan Maret 
2021.  
 

II. Gambaran Umum Kebijakan Upaya Perlindungan ADB 2009 
 
5. SPS merupakan kebijakan pokok tentang komitmen ADB pada kelestarian lingkungan 
hidup dan upaya perlindungan sosial, yang menetapkan tiga tujuan kebijakan:  
 

(i) menghindari dampak buruk pada lingkungan hidup dan pada orang-orang terkena 
dampak , jika  dimungkinkan;  

(ii) meminimalkan, mengurangi, dan/atau memberi kompensasi  dampak proyek yang 
merugikan lingkungan hidup dan orang-orang  terkena dampak, apabila penghindaran 
tidak dimungkinkan; dan  

(iii) membantu peminjam/klien  untuk memperkuat sistem upaya perlindungannya dan 
mengembangkan kapasitas  untuk dapat mengelola risiko lingkungan hidup dan risiko 
sosial.  
 

6. SPS didukung oleh tiga perangkat Prinsip Kebijakan Upaya Perlindungan (Gambar 1) 
yang meliputi: (i) Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup (Environment, ENV), (ii) Upaya 
Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela (Involuntary Resettlement, IR), dan 
(iii) Upaya Perlindungan Masyarakat Adat (Indigenous Peoples, IP). Selain itu, SPS juga 
memberikan deskripsi tentang proses pelaksanaan Kebijakan, peran dan tanggung jawab ADB 
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dan para klien, dan pengaturan pemantauan dan implementasi kebijakan. Kebijakan ini 
mencakup proses terstruktur dalam melakukan penilaian dampak, perencanaan, dan mitigasi 
dampak buruk yang potensial sepanjang siklus proyek. Hal ini mensyaratkan bahwa: (i) dampak 
diidentifikasi dan dinilai di awal siklus proyek; (ii) rencana disusun dan dilaksanakan untuk 
menghindari, meminimalkan, mengurangi, atau memberikan kompensasi potensi dampak buruk; 
dan (iii) orang-orang  terkena dampak diberitahu dan dikonsultasikan selama persiapan dan 
implementasi proyek. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan berlaku untuk semua proyek 
pemerintah dan non-pemerintah dan komponennya yang dibiayai ADB dan dikelola ADB (proyek 
investasi yang dibiayai dari pinjaman atau hibah, ekuitas, dan jaminan), terlepas dari manapun 
sumber pembiayaannya.3 
 
 

Gambar 1: Proses Penyampaian Kebijakan  
 

Prinsip dan Persyaratan Pernyataan Kebijakan Upaya 
Perlindungan  

Implementasi Kebijakan  

 

Pedoman Operasi: 
Prosedur Peninjauan 

Internal terhadap 
Kebijakan Upaya 

Perlindungan (Safeguard) 

Persyaratan Upaya Perlindungan bagi Peminjam/Klien/ADB 
(SR1-4) 

Buku sumber untuk  
 ENV, IR, dan IP 

ADB=Asian Development Bank, ENV=Environment (Lingkungan Hidup), IR=Involuntary Resettlement 
(Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela), IP=Indigenous Peoples (Masyarakat Adat, SR=Safeguard 
Requirements (Persyaratan Upaya Perlindungan) 
 
7. Peran ADB dalam penyampaian kebijakan upaya perlindungan adalah untuk menjelaskan 
persyaratan kebijakan ADB kepada klien, membantu klien memenuhi persyaratan tersebut 
selama tahap desain dan implementasi proyek, memastikan terlaksananya uji tuntas dan 
peninjauan, pemantauan dan pengawasan. Perhatian yang cukup besar dikhususkan pada tahap 
desain proyek dan tahap persetujuan proyek, namun peran ADB dalam memantau kepatuhan 
terhadap kebijakan upaya perlindungan akan terus berlanjut selama pelaksanaan proyek. 
Laporan penyelesaian proyek ADB akan memuat hasil tinjauan pelaksanaan rencana upaya 

 
3  ADB. Safeguard Policy Statement. 2009. Bagian V, Paragraf 48. Manila. 
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perlindungan dan kepatuhannya dalam memenuhi ketentuan perjanjian yang terkait kebijakan 
upaya perlindungan. Sedangkan laporan evaluasi kinerja proyek akan menilai kecukupan dan 
efektivitas rencana upaya perlindungan sebagaimana didokumentasikan dalam laporan 
penyelesaian proyek.4 

 
III. Tujuan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan  

 
8. Proses tinjauan dan pembaruan SPS akan mengadopsi Rencana Keterlibatan Pemangku 
Kepentingan (Stakeholders Engagement Plan, SEP) yang kuat. SEP menjelaskan proses dan 
konten yang digunakan dalam melibatkan para pemangku kepentingan selama proses tinjauan 
dan pembaruan SPS. SEP mengadopsi proses konsultasi yang inklusif dan transparan untuk 
meminta umpan balik dari pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, masyarakat 
yang terkena dampak termasuk perempuan dan kelompok rentan, pemangku kepentingan 
internal, dan pemangku kepentingan lainnya yang teridentifikasi selama proses peninjauan ini. 
 
9. SEP adalah dokumen yang bersifat iteratif (berulang), dan didasarkan pada seperangkat 
prinsip tegas dalam melaksanakan konsultasi yang bermakna dan pelibatan pemangku 
kepentingan. SEP diperbarui secara berkala untuk mencerminkan kebutuhan berbagai kelompok 
pemangku kepentingan. SEP mengidentifikasi dan menyusun daftar katalog masalah yang 
menjadi prioritas bagi para pemangku kepentingan, mencakup pembelajaran yang diperoleh dari 
sesama lembaga keuangan multilateral, umpan balik dari sesi informasi dan konsultasi, masukan 
dari staf, serta mencatat temuan dari hasil studi lainnya yang relevan. 
 
10. SEP terdiri dari dua bagian: (i) rencana konsultasi; dan (ii) rencana komunikasi. Secara 
kolektif, keduanya saling memperkuat seluruh siklus proses konsultasi dan keterlibatan SEP — 
mulai dari mengumpulkan, memproses dan menanggapi komentar-komentar dari hasil 
konsultasi, dan memastikan bahwa masukan dari para pemangku kepentingan diungkap (yaitu, 
menindak-lanjuti umpan balik atau closing the feedback loop). Dengan demikian, para pemangku 
kepentingan akan dikonsultasikan untuk membantu menyusun SEP, yang akan dilaksanakan 
selama proses peninjauan SPS. Konsultasi yang erat dengan para pemangku kepentingan akan 
diadakan berulang kali. 
 
11. Rencana konsultasi pemangku kepentingan yang diuraikan dalam SEP mencakup profil 
pemangku kepentingan, pendekatan konsultasi, dan jadwal yang diusulkan, bidang tematik, dan 
format konsultasi. Semua konsultasi akan dilakukan secara terbuka, partisipatif dan mudah 
diakses. Sebagian besar keterlibatan pemangku kepentingan akan dilakukan secara virtual dan 
jarak jauh, mengingat terjadi pandemi saat ini yang membatasi mobilitas orang. Pola 
penjangkauan dan komunikasi daring akan digunakan untuk memaksimalkan partisipasi para 
pemangku kepentingan. SEP ingin memastikan bahwa suara semua warga didengar, terutama 
mereka yang mungkin terbatas aksesnya ke platform daring, termasuk warga yang berada dalam 
situasi rapuh dan terkena dampak konflik (Fragile and Conflict – Affected Situations, FCAS). 
Mekanisme luring atau luar jaringan untuk konsultasi juga akan diadopsi. ADB akan bekerja sama 
dengan departemen operasi dan kantor perwakilan (resident mission) untuk mendapatkan izin 
dari negara berkembang anggota ADB (developing member countries, DMC) untuk memastikan 
kepatuhan penuh pada protokol kesehatan di dalam negerinya dalam melakukan konsultasi luring 
dan / atau tatap muka.  
 
 

 
4  ADB. Safeguard Policy Statement. 2009. Paragraf 71 dan 72. Manila. 
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IV. Profil Singkat Pemangku Kepentingan  

 
12. Pemangku kepentingan adalah individu, kelompok, dan lembaga yang memiliki 
kepentingan dengan kegiatan ADB atau dengan kegiatan penerima manfaat dan / atau kegiatan 
klien ADB. Mereka dapat terdampak, memengaruhi secara signifikan hasil konsultasi, atau 
merupakan bagian penting dari hasil konsultasi.5 Oleh karena itu, partisipasi pemangku 
kepentingan yang terinformasi dan bermakna sangat penting untuk keberhasilan proses tinjauan 
dan pembaruan SPS. Pemangku kepentingan dapat berupa entitas pelaksana internal atau 
eksternal, baik itu ADB atau klien. ADB menyadari bahwa terdapat banyak pemangku 
kepentingan yang tertarik dengan proses tinjauan dan pembaruan SPS ini. Berdasarkan Analisis 
Pemangku Kepentingan (SA) yang dilakukan sebagai bagian dari penyusunan SEP, terdapat 
pemangku kepentingan yang bersifat internal atau eksternal; pemangku kepentingan eksternal 
dapat dikategorikan ke dalam lima kelompok: (i) pemerintah; (ii) masyarakat sipil; (iii) sektor 
swasta; (iv) LKM lainnya; dan (v) komunitas atau perwakilannya yang terkena dampak langsung 
oleh proyek-proyek yang dibiayai ADB. 
 
13. Pemangku kepentingan ADB dari pihak pemerintah dapat dikategorikan lebih lanjut ke 
dalam: (i) negara-negara berkembang anggota ADB (developing member countries, DMC); dan 
(ii) negara-negara non-peminjam. ADB memiliki total 68 negara anggota yang 49 di antaranya 
adalah DMC di Asia dan Pasifik, sementara 19 adalah anggota non-regional dan non-peminjam. 
ADB mendukung DMC di berbagai sektor dan bidang tematik dengan memberikan pinjaman, 
bantuan teknis, hibah, jaminan dan investasi ekuitas untuk meningkatkan pembangunan sosial 
dan ekonomi sejalan dengan Strategi ADB 2030. SPS berlaku untuk semua jenis pembiayaan 
yang diberikan kepada DMC. Negara-negara anggota yang bukan peminjam memiliki peran yang 
berbeda namun penting dalam memengaruhi dan membentuk kebijakan ADB di berbagai bidang, 
termasuk kebijakan upaya perlindungan. Baik DMC maupun negara non-peminjam, memiliki 
wakil di Dewan ADB dan membantu membentuk kebijakan ADB. Mitra pembiayaan (termasuk 
pemberi pinjaman komersial), mitra pembangunan bilateral dan badan-badan khusus PBB juga 
dianggap sebagai pemangku kepentingan dalam proses tinjauan dan pembaruan Kebijakan. 
 
14. Pemangku kepentingan sektor swasta termasuk perusahaan non-pemerintah atau 
swasta, organisasi payung, dan perwakilan kelompok dari sektor swasta, seperti kamar dagang. 
ADB telah sukses bekerja sama dengan sektor swasta melalui pembiayaan langsung atau 
pembiayaan bersama donor lain. Pandangan dan umpan balik dari kelompok pemangku 
kepentingan ini sangat penting karena target ADB untuk operasi sektor swasta adalah sekitar 
sepertiga dari operasi ADB pada tahun 2024 sesuai Strategi 2030. 
 
15. Warga yang terkena dampak proyek, Masyarakat Adat dan masyarakat yang terkena 
dampak langsung oleh proyek-proyek yang dibiayai ADB merupakan pemangku kepentingan 
yang utama. Orang-orang atau kelompok ini termasuk penerima manfaat proyek dan mereka 
yang terkena dampak buruk dari proyek ADB. Risikonya sangat tinggi bagi mereka yang rentan 
dan dapat terkena dampak secara tidak proporsional. Mereka bisa diwakili oleh organisasi 
berbasis masyarakat, individu atau tokoh masyarakat yang memiliki sumber daya, fasilitas 
saluran, dan kemampuan untuk mengartikulasikan masalah yang dihadapi warga. Terdapat 
warga masyarakat yang berpengalaman menyalurkan keluhan mereka melalui mekanisme 
penanganan keluhan di tingkat proyek atau melalui mekanisme lain, seperti Mekanisme 

 
5  ADB. 2012. Strengthening Participation for Development Results: An Asian Development Bank Guide to 

Participation. Manila. 
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Akuntabilitas ADB, yang digunakan untuk menyampaikan masalah yang mereka hadapi, mencari 
penyelesaian atas keluhan mereka dan memperbaiki tata kelola proyek untuk mencapai hasil 
pembangunan yang diharapkan. Dalam beberapa contoh kasus, masyarakat yang terkena 
dampak didukung oleh pimpinan yang berbasis masyarakat, individu, dan organisasi masyarakat 
sipil.  
 
16. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) adalah pemangku kepentingan lain dalam proses 
pembaruan SPS. ADB mendefinisikan OMS sebagai organisasi nirlaba yang independen terlepas 
dari pemerintah, yang beroperasi dalam lingkup kepentingan bersama. Mereka bervariasi dalam 
hal visi, misi, tujuan, fokus, struktur, fungsi dan besarnya organisasi. OMS biasanya mewakili 
kepentingan anggota mereka, sementara OSM lain bekerja untuk memperkuat suara masyarakat 
yang mereka dukung OMS memainkan peran penting pada operasi ADB dalam menyoroti 
peluang sosial dan lingkungan hidup dan risiko pembiayaan pembangunan, serta membantu 
meningkatkan keberlanjutan proyek, transparansi, dan akuntabilitas proyek. Universitas dan 
akademisi, baik universitas negeri maupun swasta, atau pemangku kepentingan masyarakat sipil, 
adalah juga sebagai pemangku kepentingan dalam proses pembaruan dan peninjauan Kebijakan 
SPS. 
 
17. Lembaga keuangan multilateral (misalnya, AIIB, EBRD, dan WBG), yang melakukan 
pembiayaan bersama ADB lainnya (misalnya, DFAT Australia, JICA, KfW), dan fasilitas 
pembiayaan global lainnya (misalnya, GEF, GCF) telah menjalin kemitraan secara resmi dengan 
ADB dengan menerapkan kebijakan upaya perlindungan. Dengan adanya kemitraan ini, 
dipastikan bahwa dapat dilakukan konsultasi yang erat dengan mitra kerja tersebut, untuk 
penguatan sistem dan kapasitas kebijakan upaya perlindungan negara; harmonisasi kerangka 
kerja upaya perlindungan; berbagi informasi tentang tantangan implementasi dan mengenai isu-
isu yang muncul; dan diseminasi praktik terbaik melalui pusat pembelajaran kebijakan upaya 
perlindungan, sumber daya pelatihan dan program serta kegiatan pengembangan kapasitas. 
Kemitraan ini akan memainkan peran penting dalam tinjauan dan pembaruan kebijakan SPS, 
yang menyatukan pengalaman global dan regional.  
 
18. Pemangku kepentingan internal untuk pembaruan SPS terdiri dari tim proyek ADB dan 
staf upaya perlindungan di semua departemen operasi, kantor perwakilan (resident mission, RM) 
dan staf nasional, staf dari departemen non-operasi ADB seperti Departemen Strategi, Kebijakan 
dan Kemitraan (Strategy, Policy and Partnership Department, SPD); Kantor Penasihat Umum 
(Office of the General Council, OGC); Departemen Pengadaan, Portofolio dan Manajemen 
Keuangan (Procurement, Portfolio and Financial Management Department,  PPFD); Kantor Panel 
Tinjauan Kepatuhan (Office of the Compliance Review Panel, OCRP); Kantor Fasilitator Proyek 
Khusus (Office of Special Project Facilitator, OSPF); Departemen Komunikasi (Department of 
Communication, DOC); Kelompok Sektor dan Tematik (STGs) dan Pusat Organisasi Masyarakat 
Sipil (NGOC) dari Departemen Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim (SDCC); dan 
staf Divisi Upaya Perlindungan (Safeguards Division, SDSS).  
 
19. Analisis pemangku kepentingan akan memberikan pandangan tentang bagaimana 
pendekatan keterlibatan yang sesuai untuk setiap kelompok pemangku kepentingan, 
berdasarkan minat dan peran mereka dalam proses pembaruan dan peninjauan SPS, serta 
sumber daya dan kapasitas mereka dalam berpartisipasi pada proses keterlibatan dengan 
menggunakan platform daring dan luring.  
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V. Pendekatan Konsultasi Pemangku Kepentingan  
 

20. Konsultasi tinjauan dan pembaruan SPS akan didasarkan pada serangkaian studi analitis 
latar belakang untuk mengidentifikasi bagaimana memperbaiki elemen-elemen di dalam SPS. 
Kajian ini akan menggunakan hasil temuan dari evaluasi IED SPS. Temuan dari studi ini akan 
digunakan sebagai bahan pembahasan dalam mempertimbangkan manfaat dari tiap pilihan 
kebijakan yang sesuai. Setelah ketentuan-ketentuan dalam Kebijakan yang diperbarui disusun 
dan disepakati, kemudian rencana implementasi akan disiapkan.  
 
21. Tinjauan dan pembaruan kebijakan upaya perlindungan (SPRU) akan didukung dengan 
proses konsultatif yang inklusif dan transparan. Parameter dasar dari pendekatan yang 
digunakan dalam proses konsultasi adalah untuk: 
 

(i) Memastikan partisipasi aktif dari beragam pemangku kepentingan melalui konsultasi 
terbuka dan berulang kali di mana para pemangku kepentingan disediakan ruang yang 
aman untuk berbagi pandangan mereka; 

(ii) Mengangkat keberagaman yang terwakili dalam proses konsultasi yang inklusif; 
(iii) Mengkomunikasikan proses, konten, dan hasilnya secara jelas untuk memaksimalkan 

pemahaman; dan 
(iv) Membangun kepedulian dan rasa kepemilikan pada SPS yang diperbarui, 

implementasinya, dan membangun hubungan yang berkelanjutan dengan ADB. 
 

22. Umpan balik dari para pemangku kepentingan akan didokumentasikan, dianalisis, 
dikonsolidasikan, dan dipertimbangkan selama seluruh proses peninjauan dan pembaruan 
kebijakan. Dokumen draf akan dibagikan untuk mendapat komentar lebih lanjut sesuai pedoman 
ADB dalam menanggapi umpan balik dari proses tinjauan dan pembaruan SPS, yang diarahkan 
menuju finalisasi dan persetujuan atas SPS yang diperbarui.  
 
23. Keterlibatan pemangku kepentingan akan dilaksanakan dalam tiga fase, sehingga ADB 
dapat fokus pada target atau tonggak yang ditetapkan untuk setiap fase, dan agar mencerminkan 
kegiatan yang sesuai kebutuhan.  
 

VI. Fase Konsultasi  
 

24. Fase I – Konsultasi Awal dan Penjangkauan Pemangku Kepentingan (Juni 2020 – 
Mei 2021). ADB akan meluncurkan pendekatan yang digunakan dalam melakukan tinjauan dan 
pembaruan SPS dan akan membagikan rencana keterlibatan pemangku kepentingan dan 
rencana komunikasi melalui sesi informasi awal (PIS). Sesi ini akan menjadi putaran pertama 
penjangkauan eksternal untuk membahas rencana konsultasi dan membantu memberikan 
pemahaman tentang kebutuhan para pemangku kepentingan. Selama fase ini, draft pertama SEP 
akan disusun dan dibagikan kepada pemangku kepentingan eksternal. Penyusunan SEP akan 
dipimpin oleh SDSS dengan dukungan teknis dari NGOC di SDCC dan DOC. Penjangkauan awal 
kepada para pemangku kepentingan akan dipimpin oleh SDSS dan Resident Mission yang 
terpilih, dengan tim konsultan yang ahli dalam bidang keterlibatan pemangku kepentingan untuk 
mendukung proses penjangkauan tersebut. Tim SEP akan terdiri dari ketua tim internasional, 
spesialis internasional senior yang ahli dalam bidang keterlibatan pemangku kepentingan, 
spesialis konsultasi pemangku kepentingan, spesialis komunikasi, dan asisten administrasi.  
 
25. Fase ini dimulai dengan memetakan kelompok pemangku kepentingan, termasuk pejabat 
DMC, klien sektor swasta, OMS (dari daftar OMS yang telah berinteraksi dengan ADB selama 



Versi no. 2 | 28 Juli 2021 
 
 

 

8 
 

lima tahun terakhir pada acara-acara tertentu seperti Pertemuan Tahunan ADB, konsultasi tingkat 
negara, kegiatan pembelajaran, dll.), kelompok kerja LKM, warga terdampak proyek ADB yang 
dipilih, dan pemangku kepentingan yang ditunjuk oleh jaringan negara, regional, dan 
internasional. Pemetaan pemangku kepentingan diikuti oleh analisis pemangku kepentingan. 
Analisis pemangku kepentingan ini menggunakan analisis kepentingan berdasarkan hubungan 
kekuasaan yang menentukan peran atau keterlibatan masing-masing pemangku kepentingan, 
serta tingkat pengaruhnya dalam proses tinjauan dan pembaruan SPS. Pendekatan ini 
memastikan bahwa terdapat beragam perwakilan dari berbagai bidang seperti fokus tematik, 
lokasi geografis, dan kelompok pemangku kepentingan. Metode awal keterlibatan pemangku 
kepentingan akan ditetapkan pada fase ini untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital 
dan mendukung komunikasi dua arah berbasis dialog selama pandemi. Fase ini termasuk 
pelaksanaan sesi informasi awal secara daring, kegiatan peluncuran dan pemutakhiran laman 
situs web, laman media sosial dan akun email khusus untuk proses tinjauan dan pembaruan SPS. 
Umpan balik pemangku kepentingan yang diterima dari saluran komunikasi ini, dan dari 
penjangkauan awal akan didokumentasikan dan dikemas untuk diunggah ke situs web. Rekaman 
video sesi informasi dengan pihak pemerintah dan OMS juga diunggah di situs web dan di saluran 
media sosial. Pada akhir Fase 1, SEP yang diperbarui akan diterbitkan, yang mempertimbangkan 
umpan balik dari sesi informasi awal, dan dari umpan balik yang diterima secara daring atau 
umpan balik yang diserahkan langsung ke kantor ADB, serta umpan balik dari pemangku 
kepentingan internal ADB. SEP yang diperbarui juga akan terdiri dari ringkasan yang 
diterjemahkan ke dalam bahasa regional utama dan diunggah pada situs web.  
 
26. Fase II - Berbagi Temuan Studi Analitis Utama (Juni 2021 - Januari 2022). Fase ini 
akan memanfaatkan temuan dari berbagai studi analitis tentang topik-topik utama seperti 
rancang-bangun kebijakan upaya perlindungan, klasifikasi upaya perlindungan, penggunaan 
sistem upaya perlindungan negara dan isu-isu tematik lintas sektoral. Laporan studi analitis dan 
hasil temuan utamanya dapat diakses di laman situs tinjauan dan pembaruan SPS, yang dikemas 
dalam format populer pada laman media sosial, dan disajikan selama konsultasi untuk mendapat 
umpan balik dari para pemangku kepentingan. Diskusi kelompok fokus yang lebih kecil (FGD) 
akan diadakan untuk bidang tematik tertentu sesuai wilayah geografi, dan isu-isu atau topik lain 
yang dapat diidentifikasi. FGD akan diselenggarakan dengan para pemangku kepentingan untuk 
membahas masalah fokus yang relevan, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi 
berdasarkan keahlian utama mereka. Fase ini juga akan memanfaatkan masukan dari warga 
terdampak proyek, dari Masyarakat Adat dan masyarakat yang terkena dampak langsung proyek 
ADB. Konsultasi juga akan diadakan dengan warga terkena dampak yang mengajukan keluhan 
melalui Mekanisme Akuntabilitas ADB. Beberapa kasus keluhan yang diselesaikan akan dipilih 
untuk diambil sebagai pembelajaran dan implikasinya terhadap proses SPRU.6 
 
27. Meskipun fase konsultasi ini dimaksudkan sebagai konsultasi yang komprehensif untuk 
menjangkau berbagai pemangku kepentingan, tetapi ADB juga akan fleksibel dan responsif 
apabila para pemangku kepentingan menyatakan ingin terlibat secara individual. Mengingat 
kendala yang diberlakukan selama pandemi dan perlu menjaga jarak, maka konsultasi selama 
fase ini akan berlangsung secara jarak jauh, terutama melalui konferensi video, tetapi juga akan 
dipertimbangkan konsultasi secara luring. Ringkasan temuan dari studi analitis akan 
diterjemahkan (sesuai kebutuhan) dan dibagikan kepada para pemangku kepentingan menjelang 
konsultasi daring. Apabila terdapat permintaan dari pemangku kepentingan dan jika penerjemah 
bahasa tersedia, maka ADB akan menyediakan juru bahasa simultan. Selain itu, para pemangku 

 
6 Mekanisme akuntabilitas. https://www.adb.org/who-we-are/accountability-mechanism/main; ADB. 2012. Kebijakan 

Mekanisme Akuntabilitas. Manila 
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kepentingan akan memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi umpan balik tertulis secara 
langsung melalui situs SPS review and update webpage, atau melalui platform media sosial 
(termasuk SPRU Facebook page), dan/atau melalui penyerahan langsung via e-mail kepada 
safeguardsupdate@adb.org. Secara berkala proses konsultasi akan ditinjau untuk memastikan 
tercapainya target penjangkauan yang komprehensif. 
 
28. Dokumentasi tentang konsultasi termasuk ringkasan komentar pemangku kepentingan 
akan dibagikan melalui laman situs web tinjauan dan pembaruan SPS. Untuk memastikan bahwa 
ringkasan pertemuan konsultasi telah secara akurat mencerminkan hasil pertemuan, dokumen 
ringkasan ini akan ditinjau secara seksama oleh ADB dan dipublikasi di situs selama jangka waktu 
dua minggu. Pemangku kepentingan diharapkan memberikan tanggapan atas ringkasan draf 
tersebut dalam periode dua minggu untuk perbaikan bila ada kesalahan fakta dalam ringkasan 
konsultasi tersebut. Terakhir pada fase ini, Fase II konsultasi akan melangkah lebih lanjut kepada 
perumusan rekomendasi konkret untuk penyusunan ketentuan-ketentuan utama dari Kebijakan 
yang akan direvisi dengan mempertimbangkan komentar dan masukan dari hasil konsultasi. 
 
29. Fase III - Menganalisis, Menyusun, Merevisi, dan Finalisasi Kebijakan (Februari 2022 
- Maret 2023). Fase konsultasi ini awalnya akan fokus pada analisis rekomendasi dari Fase II. 
Umpan balik dari semua kelompok pemangku kepentingan akan dikonsolidasikan, ditata, dan 
dianalisis sehingga tema-tema yang muncul dan revisi kebijakan tertentu dapat dipertimbangkan. 
Setelah rekomendasi diidentifikasi dan disempurnakan, draf Kertas Kerja revisi Kebijakan Upaya 
Perlindungan (W-Paper) akan disusun dan dibagikan secara luas kepada pemangku kepentingan 
internal untuk mendapat komentar lebih lanjut. Draf pertama W-paper akan diungkapkan pada 
laman situs web tinjauan dan pembaruan SPS selama jangka waktu dua bulan. 
 
30. Setelah draf W-paper pertama diunggah pada laman situs web, konsultasi dengan 
pemangku kepentingan eksternal kemudian akan diadakan untuk mendapatkan umpan balik 
tentang draf W-Paper. Konsultasi ini akan melibatkan pemangku kepentingan dan jaringan OMS 
yang terkait, berdasarkan keahlian mereka dalam aspek-aspek tertentu dari SPS. Masukan lebih 
lanjut dari konsultasi tambahan ini akan dipertimbangkan dan draf akan direvisi jika diperlukan. 
Revisi berikutnya, sesuai kebutuhan, akan diedarkan secara internal di ADB untuk mendapat 
komentar dari para staf. Versi revisi ini kemudian akan disebarluaskan untuk mendapat komentar 
dari pihak eksternal selama jangka waktu dua minggu sebelum sirkulasi selanjutnya ke Dewan 
ADB.  
 
31. Umpan balik yang diterima akan dipertimbangkan dalam Makalah Kebijakan yang final 
(R-paper), yang akan disusun dan diserahkan kepada Dewan ADB untuk dipertimbangkan. R-
Paper akan diungkapkan kepada publik di laman situs web tinjauan dan pembaruan SPS, setelah 
diedarkan di Dewan ADB, dengan mematuhi Kebijakan Akses Informasi ADB (2018).7 

 
32.  Lampiran 1 menyajikan rincian jadwal awal konsultasi terkait studi tertentu, dan draf 
makalah kebijakan serta revisi Kebijakan Upaya Perlindungan. 
 
 
 
 
 

 
7  ADB. 2018. Access to Information Policy. Manila and ADB. 2018. Operations Manual L3 on Access to Information, 

Annex 1 on Disclosure of Policies and Strategies. 
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VII. Organisasi Kegiatan Konsultasi  
 
33. Konsultasi pemangku kepentingan dalam rangka tinjauan dan pembaruan SPS akan 
mengikuti panduan praktik yang baik dan sesuai dengan standar internasional yang telah disusun 
oleh ADB dan oleh sesama LKM selama ini. Konsultasi pemangku kepentingan dimaksudkan 
untuk melakukan identifikasi sasaran peserta secara tepat dan untuk mendesain konsultasi yang 
efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kategori berikut: 

(i) Tipe organisasi (misalnya, pemerintah, klien sektor swasta, OMS, akademisi, mitra 
pembiayaan, lembaga pelaksana kegiatan operasional, warga terdampak proyek, 
masyarakat adat); 

(ii) Fokus kegiatan operasional (misalnya, infrastruktur, sumber daya alam dan 
pembangunan pedesaan, pembangunan sosial); 

(iii) Isu tematik (misalnya jenis kelamin, lingkungan hidup, pemukiman kembali tidak 
secara sukarela, ketenagakerjaan, upaya perlindungan masyarakat adat); 

(iv) Penetapan geografis (misalnya di tingkat nasional atau daerah, di negara-negara yang 
rapuh dan terkena dampak konflik (FCAS), pulau-pulau kecil dan negara-negara 
berkembang (SIDS); 

(v) Topik lintas sektor (misalnya perubahan iklim, penilaian kerentanan, keterlibatan 
pemangku kepentingan, dan akuntabilitas, Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan/SDG); dan 

(vi) Jenis Pembiayaan (misalnya, fasilitas pembiayaan multi-tranche (MFF), pinjaman 
berbasis hasil (RBL), pinjaman berbasis program (PBL), pinjaman untuk pembiayaan 
proyek, intermediasi keuangan (FI) dan lain-lain). 

 
34. Untuk memaksimalkan manfaat konsultasi dalam proses tinjauan dan pembaruan SPS 
dan untuk memastikan bahwa topiknya selaras dengan sumber daya yang ada, maka konsultasi 
akan diatur dengan salah satu cara berikut atau kombinasi dari: 
 

(i) Konsultasi yang terfokus pada satu atau lebih studi analitis; 
(ii) Konsultasi yang melibatkan kelompok pemangku kepentingan atau kombinasinya 

(misalnya sektor swasta, kelompok yang peduli akan pelestarian warisan budaya, 
pemangku kepentingan yang berada dalam situasi rapuh atau terkena dampak 
konfllik, serikat pekerja, dll.); dan 

(iii) Konsultasi berdasarkan topik (misalnya topik polusi udara, klasifikasi Upaya 
Perlindungan, SEAH, dll.). 

  
35. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, beberapa studi akan dilakukan dengan berbagai 
tingkat perincian dan analisis yang mencakup topik tematik dan sistemik. Kajian yang dimaksud 
dapat terdiri dari catatan teknis, kajian yang terperinci, dan catatan ringkas. Tabel 1 menyajikan 
daftar studi tersebut. 
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Tabel 1: Daftar Awal Topik untuk Studi Analitis 
 
Topik Ringkasan Ruang Lingkup dan Tujuan 
Rancang Bangun 
Kebijakan  

Studi perbandingan tentang rancang bangun kebijakan. 
Membandingkan prinsip dan persyaratan SPS ADB yang ada saat ini 
dengan rancang bangun kebijakan Upaya Perlindungan dari beberapa 
LKM lain yang terpilih yang belakangan ini memperbarui kebijakan 
Upaya Perlindungan mereka. Mengidentifikasi apabila terdapat 
kesenjangan di antara kedua pembanding tersebut dan 
merekomendasikan opsi dan apa yang dibutuhkan untuk mengatasi 
kesenjangan tersebut dan menyusun rekomendasi rancang bangun 
untuk kebijakan ADB yang akan direvisi. 
 

Pemukiman Kembali 
Tidak Secara 
Sukarela & 
Pemulihan Mata 
Pencaharian  

Meninjau tantangan yang terkait implementasi kebijakan pemukiman 
kembali tidak secara sukarela. Meninjau pengalaman dan praktik 
pemulihan mata pencaharian ADB dan praktik LKM dan lembaga 
terkait lainnya dan memberi rekomendasi untuk bidang-bidang tertentu 
yang perlu diperkuat dalam hal bimbingan teknis dan praktik baik. 
  

Valuasi Aset  Meninjau pengalaman dan praktik penilaian aset yang dilakukan oleh 
beberapa DMC yang terpilih dan memberi rekomendasi mengenai 
bidang-bidang mana yang perlu diperkuat dalam hal bimbingan teknis 
dan praktik baik.  
 

Masyarakat Adat (IP) Meninjau pengalaman dan praktik DMC dan LKM lainnya berkaitan 
dengan proses identifikasi IP dan tantangan utamanya; menilai kriteria 
kerentanan masyarakat adat dan prinsip persetujuan atas dasar 
informasi tanpa paksaan (PADIATAPA atau FPIC); hubungan antara 
masyarakat adat dengan masalah sumber daya budaya dan 
perubahan iklim dan memberi rekomendasi pada bidang-bidang yang 
perlu diperkuat dalam hal bimbingan teknis dan praktik yang baik. 
 

Kondisi Kerja dan 
Ketenagakerjaan 

Meninjau kebijakan upaya perlindungan LKM, Strategi Upaya 
Perlindungan Sosial ADB dan merekomendasikan langkah-langkah 
untuk mengatasi kondisi kerja dan ketenagakerjaan di dalam 
Kebijakan yang direvisi. Memberikan rekomendasi untuk memperkuat 
bimbingan teknis.  
 

Penilaian Kerentanan 
dan Isu yang muncul 
terkait Gender dan 
Keragaman 

Meninjau prosedur penilaian berbagai jenis kerentanan dan risikonya, 
dan kaitannya dengan isu gender dan kerentanan. Meninjau isi materi 
panduan mengenai pelecehan, eksploitasi seksual (SEAH), orientasi 
seksual dan identitas gender (SOGI) dan masalah lainnya. Memberi 
rekomendasi pada bidang yang akan memperkuat proses penilaian 
kerentanan dan risiko yang terkait gender. 
 

Keanekaragaman 
hayati 

Membandingkan ketentuan kebijakan ADB dengan praktik kebijakan 
LKM lainnya terkait keanekaragaman hayati dan habitat kritis. 
Melakukan penilaian terhadap ketentuan dalam kebijakan ADB dan 
implementasinya. Mengusulkan rekomendasi kebijakan dan opsi untuk 
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Topik Ringkasan Ruang Lingkup dan Tujuan 
memperbaiki kesenjangan yang teridentifikasi dan atau menguatkan 
kebijakan dan atau bimbingan teknis yang ada.  
 

Pencegahan Polusi 
dan Standar 
Lingkungan Hidup 

Membandingkan pendekatan bimbingan teknis dan temuan. Termasuk 
mempertimbangkan sumber referensi yang tepat bagi ADB dan 
membandingkan ketentuan kebijakan dan praktik LKM lainnya dalam 
hal pencegahan polusi dan standar lingkungan hidup. Memberikan 
rekomendasi tentang ketentuan kebijakan dan prosedur serta bidang 
yang perlu diperkuat dalam isi materi buku panduan. 
 

Kesehatan Kerja dan 
Keselamatan 
Masyarakat 

Membandingkan kebijakan dan praktik LKM. Melakukan penilaian 
terhadap ketentuan dan implementasi kebijakan. Memberikan 
rekomendasi kebijakan dan opsi untuk memperkuat bimbingan teknis. 
 

Sumber Daya 
Budaya Fisik dan 
Tak-Benda  

Meninjau pengalaman dan praktik ADB dan LKM lainnya. Melakukan 
perbandingan ketentuan kebijakan dan implementasinya. Memberi 
rekomendasi alternatif dan memberikan opsi untuk memperkuat 
bimbingan teknis. 
 

Perubahan Iklim Meninjau kebijakan LKM yang terkait penanganan perubahan iklim di 
dalam sistem upaya perlindungan dan hubungannya dengan 
komitmen dan agenda ADB yang lebih luas tentang perubahan iklim.  
 

Klasifikasi dan 
Penilaian Berbasis 
Risiko yang 
Terintegrasi  

Meninjau praktik ADB dan LKM lainnya. Memberikan rekomendasi 
tentang ketentuan kebijakan dan prosedur tentang klasifikasi dan 
penilaian. 
 

Pengalaman dan 
pembelajaran dari 
Sistem Upaya 
Perlindungan 
(Country Safeguards 
Systems, CSS)  

Meninjau pengalaman dan tantangan ADB dalam penggunaan CSS 
dan memberikan rekomendasi tentang pendekatan pragmatis untuk 
penggunaan CSS dalam operasi ADB. 
 

Mekanisme 
Penanganan Keluhan 
(Grievance Redress 
Mechanism, GRM) 
dan pembelajaran 
dari kasus proyek 
melalui Mekanisme 
Akuntabilitas 

Melakukan analisis terhadap implementasi, fungsi dan efektivitas GRM 
di tingkat proyek dan memberi rekomendasi langkah-langkah 
perbaikan. Meninjau pembelajaran dari pengalaman pemecahan 
masalah dan belajar dari penyelesaian kasus yang terkait kepatuhan.  

Jenis Pembiayaan 
dan isu-isu khusus 

Meninjau dan membandingkan kebijakan dan praktik ADB dan 
pendekatan LKM lainnya dalam mengimplementasi proyek pada 
situasi yang rapuh dan terkena dampak konflik (FCAS) dan di negara-
negara berkembang pulau kecil (SIDS) dan beberapa Jenis 
Pembiayaan yang terpilih. Merekomendasikan bidang-bidang yang 
perlu diperkuat pada ketentuan kebijakan, prosedur dan buku 
panduan. 
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Topik Ringkasan Ruang Lingkup dan Tujuan 
 

Struktur pengawasan 
dan pengaturan 
implementasi  

Meninjau struktur pengawasan ADB saat ini dan pengaturan 
implementasi upaya perlindungan, termasuk pengaturan lintas 
departemen dan antar departemen operasional ADB dan SDSS dan 
meninjau model untuk penjaminan mutu, jalur pelaporan dan masalah 
konflik kepentingan. Memberikan rekomendasi langkah-langkah untuk 
memperbaiki dan menerapkan kebijakan upaya perlindungan yang 
direvisi.  

Pemenuhan Staf dan 
sumber daya 
manusia  

Menilai jumlah kebutuhan staf dan ketrampilan yang diperlukan untuk 
melaksanakan upaya perlindungan, sistem rekrutmen dan insentif 
yang diperlukan bagi staf yang akan menjalankan kebijakan yang 
direvisi dan memberi rekomendasi. 
 

 
36. Konsultasi berdasarkan kelompok pemangku kepentingan dan berdasarkan topik akan 
disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari sasaran audiens dan konteks lokal negara-negara 
yang bersangkutan. ADB akan meninjau semua komentar yang dikirim melalui laman situs web 
tinjauan dan pembaruan SPS dan akun media sosial ADB di Facebook, Twitter, dan LinkedIn. 
Diskusi topik yang paling umum atau masalah yang menarik bagi kelompok pemangku 
kepentingan tertentu akan disusun sesuai masukan dari para pemangku kepentingan. 
Berdasarkan masukan tertulis yang diajukan pemangku kepentingan dan umpan balik yang 
diterima dari sesi informasi awal serta hasil dari pertemuan yang diminta diadakan oleh organisasi 
berbasis isu, ADB akan menyusun metodologi dan pertimbangan gender yang sesuai untuk 
berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan berikut: 
 

(i) Warga terkena dampak proyek, masyarakat adat termasuk rumah tangga yang rentan 
akibat proyek-proyek tertentu dan warga yang mengajukan pengaduan kasus melalui 
mekanisme akuntabilitas (yang berhasil diselesaikan kasusnya); 

(ii) Klien sektor swasta yang dapat memberikan wawasan dan berbagi pengalaman 
mereka dalam menerapkan upaya perlindungan dan persyaratan sosial untuk jenis 
pembiayaan dan struktur transaksi yang serupa;  

(iii) Kelompok fokus negara atau sub-regional. ADB akan meminta jejaring OMS regional 
untuk mengundang anggotanya berpartisipasi dalam konsultasi. Hal ini untuk 
memastikan ruang lingkup OMS yang lebih luas dapat tercapai di tingkat sub-regional. 
Resident Mission ADB juga akan diminta untuk membantu mengidentifikasi dan 
mengundang pemangku kepentingan yang berada dalam wilayah geografis mereka; 
Konsultasi mendalam dengan pejabat pemerintah di tingkat negara akan dilakukan 
dengan beberapa DMC yang terpilih, dengan mempertimbangkan perwakilan 
regional. Dengan berkoordinasi dengan Resident Mission ADB, akan ditetapkan 
kriteria mengidentifikasi DMC di mana FGD sub-regional akan diadakan;  

(iv) Kelompok yang terlibat dalam bidang-bidang yang muncul terkait keragaman gender, 
pemuda, anak-anak, dan disabiitas;  

(v) Kelompok yang bekerja pada bidang ketenagakerjaan dan kesehatan kerja serta 
keselamatan kerja; dan 

(vi) Kelompok yang bekerja pada lintas bidang iklim, energi, dan lingkungan hidup.  
 

37. Terkait pemangku kepentingan internal, akan diadakan sesi informasi dan konsultasi 
dengan staf ADB. Ini akan dilakukan dengan menggunakan mekanisme komunikasi internal 
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dalam ADB (microsite di situs web ADB, diskusi kelompok kecil menggunakan MS Teams), serta 
mengundang mereka untuk berkonsultasi dengan kelompok pemangku kepentingan eksternal 
lainnya. 
 
38. Berbagai kegiatan yang melibatkan pemangku kepentingan akan dilakukan selama 
seluruh durasi proses peninjauan dan pembaruan SPS sebagaimana dirinci dalam Tabel 3. 
Platform daring dan luring untuk kegiatan ini akan disiapkan agar memastikan inklusivitas 
pemangku kepentingan terlibat dalam proses tersebut. Platform daring adalah yang paling hemat 
waktu dan biaya dan dapat menjangkau peserta yang lebih luas. Namun, hal ini akan menyulitkan 
pemangku kepentingan yang hanya memiliki akses internet yang terbatas atau yang tidak 
memiliki perangkat keras yang memadai, serta keterbatasan pengetahuan tentang aplikasi 
(aplikasi), atau menghadapi hambatan teknis atau teknologi lainnya. Sebaliknya, platform luring 
membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya manusia untuk dapat dilaksanakan dengan 
baik tetapi dapat lebih mudah diakses oleh sebagian pemangku kepentingan.   
 
39. Konsultasi dengan warga terdampak proyek dan masyarakat adat. Warga yang 
terkena dampak adalah pemangku kepentingan utama dari proyek-proyek yang dibiayai ADB 
yang kemungkinan mengalami dampak buruk pada aset dan mata pencaharian mereka. 
Konsultasi akan diadakan dengan warga terdampak proyek yang mengalami dampak akibat 
pemukiman kembali tidak secara tidak sukarela, dan dengan Masyarakat Adat serta warga 
terdampak (AP) yang telah mengajukan keluhan melalui mekanisme akuntabilitas ADB. Tujuan 
utamanya adalah untuk memahami dan mendapatkan umpan balik tentang: 

 
 masalah dan pengalaman mereka dengan dilaksanakannya SPS upaya perlindungan 

yang terkait proses pemukiman kembali tidak secara sukarela dan upaya 
perlindungan pada masyarakat adat (SPS Lampiran 2 dan Lampiran 3) dan kebijakan 
sosial yang terkait proyek yang dibiayai ADB; 

 harapan mereka dari hasil tinjauan SPRU dan sarannya untuk mengatasi masalah 
mereka; 

 bidang-bidang yang perlu diperkuat pada Kebijakan SPS, mencakup keberhakan 
(eligibility), hak kompensasi, penilaian aset, kehilangan mata pencaharian, pemulihan 
dan peningkatan mata pencaharian, konsultasi, dan penanganan keluhan; 

 Proses identifikasi masyarakat adat (IP) dan tantangan utama dalam menilai 
kerentanan masyarakat adat; 

 Prinsip persetujuan atas dasar informasi tanpa paksaan (FPIC) dan keterkaitan antara 
isu-isu masyarakat adat, sumber daya budaya, dan perubahan iklim; dan 

 pembelajaran dari kasus Mekanisme Akuntabilitas ADB dan implikasinya terhadap 
kebijakan yang direvisi.  

 
40. ADB akan memastikan konsultasi yang bermakna dengan warga terkena dampak proyek, 
Masyarakat Adat, dan mereka yang mengajukan keluhan melalui mekanisme akuntabilitas. 
Peserta yang diundang adalah mereka yang terkait proyek ADB tertentu yang terpilih. Dalam 
memilih proyek, akan dipertimbangkan proyek-proyek yang terkait proyek pemerintah maupun 
swasta, pemerintah daerah, sektor dan jenis pembiayaannya. Konsultasi akan memastikan 
terdapat partisipasi perempuan dan kelompok rentan. Selain itu, OMS dan Organisasi Advokasi 
dan Organisasi Masyarakat Adat (IPO) yang memiliki keterlibatan langsung dengan komunitas 
masyarakat adat akan diundang untuk konsultasi. 
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41. Sejak adopsi SPS pada tahun 2009, sebagian besar keluhan yang diajukan melalui 
Mekanisme Akuntabilitas ADB adalah terkait proyek-proyek infrastruktur termasuk proyek 
transportasi, energi, air dan infrastruktur dan layanan jasa perkotaan lainnya. Pertanian, sumber 
daya alam, pembangunan pedesaan, dan proyek pembiayaan juga berkontribusi pada 
panjangnya daftar keluhan yang terus berlanjut. Keluhan yang paling umum adalah yang terkait 
program pemukiman kembali yang kurang tepat, masalah pengadaan tanah dan kompensasi 
kemudian diikuti oleh masalah pemulihan mata pencaharian dan kegiatan konsultasi yang kurang 
memadai. Untuk memperoleh pembelajaran dari kasus-kasus tersebut, akan dilakukan (i) 
tinjauan literatur yang dipublikasi dan (ii) konsultasi dengan warga terdampak dari kasus yang 
berhasil diselesaikan. OSPF dan OCRP akan memberikan saran tentang pemilihan kasus dan 
metode konsultasi. Partisipasi warga terdampak dalam konsultasi akan semata-mata didasarkan 
pada kesediaan mereka untuk berbagi pengalaman dan berbagi wawasan mereka tentang 
bagaimana implementasi SPS, proses konsultasi, penanganan keluhan dan mekanisme 
pemantauan yang dapat diperbaiki.  
 
42. Pola komunikasi dalam konsultasi ini perlu disesuaikan dengan kondisi selama pandemi. 
Oleh karena itu, acara konsultasi daring akan menjadi sarana utama, didukung oleh fasilitas tatap 
muka di lokasi (desa dan lingkungan warga) di mana warga terkena dampak tinggal, untuk 
memastikan semua orang yang terkena dampak diberikan akses untuk mengikuti pertemuan 
konsultasi. Namun, jika pembatasan perjalanan dicabut, akan diupayakan untuk melakukan 
konsultasi tatap muka. Ini akan membutuhkan format konsultasi yang disesuaikan dengan 
menggunakan platform daring maupun luring. Mengingat akan terdapat keterbatasan dalam 
melakukan konsultasi (termasuk kendala bahasa, kerahasiaan, atau masalah keamanan) dan 
apabila perangkat daring tidak tersedia, maka sarana alternatif bagi warga yang terdampak akan 
disediakan untuk menyampaikan komentar mereka. Komunikasi dan penjangkauan akan 
memperhatikan format konsultasi yang lebih personal, menyediakan terjemahan bahan referensi 
dan mengungkap bahan konsultasi secara tepat waktu. Tergantung pada kondisi yang layak, 
setidaknya akan diadakan dua kali konsultasi dengan warga terkena dampak, masyarakat adat 
dan warga yang mengajukan keluhan. Jika dianggap perlu, dapat diadakan pula pertemuan 
khusus secara individu untuk para warga yang mengajukan keluhan. Bahan pertanyaan dan 
materi konsultasi (termasuk versi terjemahan yang akurat) akan didistribusikan kepada 
pemangku kepentingan setidaknya empat minggu sebelumnya. Konsultasi akan diadakan secara 
daring (bagi mereka yang memiliki akses internet dan perangkat keras) dan secara luring (bagi 
mereka yang konektivitasnya buruk, dan tidak memiliki akses ke platform tersebut). Untuk 
kelompok yang disebut terakhir, ADB akan mengumpulkan komentar mereka secara tertulis atau 
mungkin melakukan wawancara telepon sesuai kondisi yang ada. 
 
43. Departemen Regional ADB dan Resident Mission di negara anggota yang bersangkutan 
bersama dengan spesialis upaya perlindungan sosial yang berpengalaman akan memfasilitasi, 
menyediakan terjemahan dan memberikan dukungan logistik. Dukungan dari OMS lokal juga 
akan diminta. Peraturan dan protokol kesehatan yang berlaku akan diawasi secara ketat. 
Pertemuan-pertemuan ini akan dicatat, dengan persetujuan sebelumnya dari para pemangku 
kepentingan, dan dokumentasi ringkasan hasil pertemuan ini akan disiapkan dan diungkapkan, 
dengan memberi kesempatan kepada para peserta untuk melakukan koreksi, jika ada. 
Dokumentasi akhir dari rapat konsultasi akan diungkapkan di laman situs web Safeguard Policy 
Review and Update. 
 
44.  Secara tentative, rencana konsultasi yang terfokus pada warga terkena dampak proyek, 
masyarakat adat, rumah tangga yang mengajukan keluhan kepada OSPF / OCRP (kasus yang 
berhasil diselesaikan) dan rumah tangga yang rentan, akan diadakan antara September hingga 
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Desember 2021. Jadwal, agenda, dan wilayah atau negara terperinci akan dibagikan di laman 
situs web jauh sebelumnya jika programnya dikonfirmasi dan telah disiapkan.  
 

Tabel 3. Kegiatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan 
 
Kegiatan 
Keterlibatan 

Obyektif 
Pemangku 

Kepentingan 
Pertimbangan 

Daring 
Webinar/Sesi 
informasi  

Berbagi informasi 
dan pembaruan 
informasi tetapi 
platform untuk 
memberi komentar 
terbatas 

Masyarakat umum, 
semua pemangku 
kepentingan 

Interaksi terbatas –harus 
ada pengumuman 
bagaimana peserta dapat 
mengirim komentar 
mereka. 

Konsultasi publik 
melalui laman situs 
web tinjauan dan 
pembaruan SPS dan 
platform media sosial 
lainnya 

Berbagi informasi 
dan pemutahiran 
tentang proses 
dan hasil. Pola ini 
membatasi diskusi 
karena kurang 
interaktif dan tidak 
secara real time. 

Masyarakat umum, 
semua pemangku 
kepentingan 

Penyaringan komentar 
atau umpan balik harus 
dilakukan dengan 
referensi khusus sesuai 
acara dan topik yang 
dibahas dan memastikan 
bahwa umpan baliknya 
relevan dengan SPS. 

Fokus diskusi 
kelompok / konsultasi 
(sesuai dengan tema, 
kelompok pemangku 
kepentingan, topik) 

Diskusi mendalam 
tentang suatu 
topik dan secara 
proaktif menggali 
komentar dari 
peserta  

OMS, LKM, sektor 
swasta  

Tujuan dari kelompok 
diskusi fokus (focus group 
discussion, FGD) harus 
diartikulasikan secara 
jelas kepada peserta 
untuk menetapkan 
harapan mereka. Bahan 
referensi juga harus 
dikirim terlebih dahulu 
sehingga peserta dapat 
berpartisipasi secara 
substantif.  

Wawancara informan 
utama (KII) melalui 
konferensi video 

Diskusi mendalam 
tentang topik yang 
dipilih dan secara 
proaktif menggali 
komentar dari 
peserta 

Pemangku 
kepentingan 
internal (ADB), 
LKM yang dipilih 
dan mekanisme 
akuntabilitas 
independen yang 
bersangkutan, dan 
OMS 
 

Pertanyaan langsung 
harus dibuat dengan 
asumsi bahwa para 
pemangku kepentingan 
tidak akan memiliki cukup 
waktu untuk membaca 
dokumen yang panjang; 
ringkasan bidang yang 
menjadi perhatian utama 
juga dapat diberikan 
sehingga masukan yang 
diharapkan dapat lebih 
terfokus. 

Permintaan langsung 
untuk input melalui e-
mail 

Pemangku 
kepentingan 
internal (ADB), 
LKM yang dipilih 
dan mekanisme 
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akuntabilitas 
independen 
mereka, dan OMS 
 

Luring 
Mekanisme di mana 
komentar tertulis 
dapat dikirimkan 
(misalnya, Hotline, 
Kotak Komentar) 

Mengumpulkan 
komentar atau 
klarifikasi 

Masyarakat umum, 
OMS [(berbasis 
komunitas) 
Organisasi (CBO), 
Organisasi Mitra 
(PO)],semua 
pemangku 
kepentingan 
dengan 
konektivitas 
internet terbatas 
atau sama sekali 
tidak ada internet 
atau tidak memiliki 
akses ke perangkat 
keras / perangkat 
lunak dan kurang 
terampil melakukan 
kegiatan daring 
yang bermakna 

Mekanisme ini 
membutuhkan staf yang 
khusus ditunjuk untuk 
menerapkannya dengan 
baik. 

Kelompok Diskusi 
Fokus / konsultasi 
(sesuai dengan tema, 
kelompok pemangku 
kepentingan, topik) 

Diskusi mendalam 
tentang topik dan 
secara proaktif 
menggali 
komentar dari 
peserta 

Komunitas yang 
terkena dampak, 
OMS yang dipilih 

Tunduk pada protokol dan 
standar kesehatan 

Wawancara informan 
utama melalui 
telepon  

Diskusi mendalam 
tentang topik dan 
secara proaktif 
menggali 
komentar dari 
peserta 

Warga yang 
terdampak, OMS 
yang dipilih 

Sesuai kebutuhan 

 
45.  Untuk menyebarluaskan hasil berbagai studi analitis, akan diadakan sesi webinar / sesi 
informasi. Pola seperti ini akan digunakan untuk menggali komentar awal dan menjadi dasar 
untuk konsultasi atau FGD dan kegiatan wawancara informan berikutnya. Praktik-praktik berikut 
akan digunakan secara individual atau bersama-sama untuk memastikan konsultasi yang 
bermakna:  
 

(i) Konsultasi untuk tinjauan dan pembaruan SPS akan menetapkan dan 
mengkomunikasikan tujuan secara jelas dan akan memberikan hasil informasi kepada 
semua pemangku kepentingan setidaknya dua minggu sebelum tanggal konsultasi. 
Waktu untuk konsultasi dipilih waktu yang memungkinkan partisipasi peserta yang 
maksimum; 
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(ii) Berbagai saluran komunikasi akan digunakan untuk mengumpulkan komentar dan 
umpan balik. Ini semua diuraikan dalam Rencana Komunikasi yang menyertainya 
(Lampiran 2); 

(iii) Untuk konsultasi terstruktur atau daring, undangan akan dikirim melalui e-mail kepada 
pemangku kepentingan yang sudah tercatat dalam database ADB yang ada saat ini 
serta mereka yang menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dan disampaikan 
melalui laman situs web SPS.  Undangan harus dikirim dua minggu sebelumnya 
kepada para pemangku kepentingan dan harus mencakup: 

 
 Pernyataan tujuan konsultasi, termasuk pentingnya keterlibatan pemangku 

kepentingan dalam tinjauan dan pembaruan SPS; 
 Deskripsi proses untuk konsultasi; 
 Daftar sasaran konsultasi; 
 Agenda konsultasi; 
 Deskripsi tentang bagaimana konferensi video akan digunakan untuk konsultasi; 
 Pernyataan tentang bagaimana umpan balik akan dikumpulkan, dianalisis, dan 

digunakan; 
 Tautan untuk pendaftaran konsultasi; 
 Dokumentasi pendukung konsultasi; 
 Tautan ke laman situs web tinjauan dan pembaruan SPS di situs web ADB, 

termasuk deskripsi tentang bagaimana umpan balik dapat dikomunikasikan 
langsung melalui laman situs web; dan 

 Informasi kontak jika ada pertanyaan. 
 
46. Jadwal semua kegiatan keterlibatan akan diumumkan pada laman situs web pembaruan 
SPS dan akun media sosial, dan formulir pendaftaran akan tersedia bagi mereka yang tertarik 
untuk bergabung tetapi mungkin belum terdaftar dalam database pemangku kepentingan saat ini. 
Bahasa Inggris adalah bahasa utama yang digunakan dalam konsultasi untuk tinjauan dan 
pembaruan SPS, tetapi penerjemah simultan akan disediakan untuk meningkatkan akses dan 
partisipasi maksimum dari semua pemangku kepentingan yang terkait. ADB akan mengatur 
penerjemah bahasa isyarat berdasarkan permintaan pemangku kepentingan. Beberapa bahan 
konsultasi juga akan diterjemahkan ke dalam bahasa yang sesuai kebutuhan. Laman situs web 
pembaruan SPS memiliki beberapa terjemahan dalam bahasa utama yang saat ini mencakup 
Bahasa Indonesia, Cina, Rusia, dan Hindi. Konsultasi dalam rangka tinjauan dan pembaruan 
SPS akan menunjuk fasilitator berpengalaman untuk setiap sesi konsultasi. Fasilitator akan 
memastikan bahwa semua agenda tercakup, dan peserta memiliki kesempatan untuk 
menyampaikan umpan balik mereka. Demikian juga, pencatat / notulis / pembuat laporan yang 
berpengalaman akan dikontrak untuk setiap sesi konsultasi. Konsultasi akan direkam secara 
digital, bersama dengan catatan yang didokumentasikan dalam format standar.  
 
47. Setelah setiap konsultasi, peserta akan disurvei untuk menentukan pemahaman dan 
umpan balik mereka pada sesi konsultasi, dan untuk memahami bagaimana meningkatkan 
proses konsultasi, jika diperlukan. Ringkasan setiap sesi konsultasi, presentasi yang 
disampaikan, dan rekaman presentasi (jika ada) akan diunggah di laman situs web pembaruan 
SPS.  
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VIII. Menindak-Lanjuti Umpan Balik  
 

48. Umpan balik yang ditanggapi akan tercermin dalam tiga fase konsultasi, yang didukung 
materi komunikasi multi-media untuk memastikan aksesibilitas bagi semua kelompok pemangku 
kepentingan. Umpan balik dari semua konsultasi pemangku kepentingan akan dikelompokkan 
berdasarkan tema atau topik dan tren untuk referensi yang lebih mudah, kemudian 
dikonsolidasikan ke dalam matriks komentar dan ringkasan, yang akan dikelola oleh SDCC. 
Jadwal waktu untuk pengungkapan akan berdasarkan tahap konsultasi. Mekanisme umpan balik 
dan tindak lanjut menanggapi umpan balik telah dirinci dalam Rencana Komunikasi (Lampiran 2) 
pada bagian Proses Pertukaran Informasi dan Menanggapi Umpan Balik. 
   
49. Jadwal Konsultasi indikatif disajikan dalam Lampiran 1, Tabel A1.1. 
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Tabel A1.1: Jadwal Konsultasi Indikatif 
 
 

Topik Konsultasi 
Garis Waktu Indikatif untuk 

Konsultasi 
Info. Webinar FGD 

Fase I: Penjangkauan Awal Juni 2020-Mei 2021 
Pendekatan untuk Tinjauan dan Pembaharuan 
SPS 

April-Mei 2021  

Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan April-Mei 2021  

Fase II: Berbagi Temuan Studi Analitis1 Mei 2021-Jan 2022 

Rancang Bangun Kebijakan  TW3 2021 TW3 2021 
Masyarakat Adat  TW3 2021 TW4 2021 
Kondisi Kerja dan Ketenagakerjaan   TW3 2021 TW4 2021 
Pencegahan Polusi dan Standar Lingkungan TW3 2021 TW4 2021 

Kesehatan Kerja dan Keselamatan Masyarakat TW3 2021 TW4 2021 
Sumber daya budaya fisik dan budaya tak benda  TW3 2021 TW4 2021 
Perubahan iklim TW3 2021 TW4 2021 
Pengadaan tanah, penilaian aset dan pemulihan 
mata pencaharian 

TW4 2021 TW4 2021 

Penilaian kerentanan dan bidang terkait gender 
dan keragaman yang muncul 

TW4 2021 TW1 2022 

Keanekaragaman hayati TW4 2021 TW4 2021 

Klasifikasi dan penilaian berbasis risiko 
terintegrasi  

TW4 2021 TW4 2021 

Pengalaman sistem Upaya Perlindungan Negara 
dan Pembelajaran  

TW2 2022 TW3 2022 

Mekanisme Penanganan Keluhan dan 
pembelajaran dari kasus proyek melalui 
Mekanisme Akuntabilitas  

TW4 2021 TW4 2021 

Jenis Pembiayaan dan isu-isu khusus TW4 2021 TW4 2021 
Fase III: Menganalisis, Menyusun Draf, 
Merevisi, dan Menyelesaikan 

Feb 2022-Mar 2023 

Konsultasi W- paper untuk Pemangku 
Kepentingan Eksternal    

TW3 2022 TW4 2022 

Pengaturan Pelaksanaan Struktur Pengawasan  TW4 2022 TW4 2022 

 
1  Studi analitis sedang dalam tahap awal persiapan, sehingga jadwal akhir konsultasi, wilayah, negara, topik, dan 

pemangku kepentingan target akan diunggah di situs web SPRU dan pada akun media sosial pada waktunya 
ketika draf laporan sudah tersedia.  
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Topik Konsultasi 
Garis Waktu Indikatif untuk 

Konsultasi 
Info. Webinar FGD 

Penempatan staff dan sumber daya manusia TW4 2022 TW4 2022 
R-Paper Pengungkapan situs web 

simultan (Maret 2023) kepada 
Dewan dan Pemangku 

Kepentingan ADB  
*TW = Triwulan  
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RENCANA KOMUNIKASI 
 
 
 

I. DASAR PEMIKIRAN  
 

1. Asian Development Bank (ADB) sedang melakukan tinjauan dan pembaruan 
komprehensif dari Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (SPS) 2009, atau disebut 
Kebijakan. Dalam 10 tahun sejak implementasi Kebijakan ini, ADB telah meningkatkan kapasitas 
negara-negara anggota berkembang dan klien sektor swasta untuk mengelola risiko sosial dan 
lingkungan hidup. Dengan terjadinya perubahan konteks di berbagai negara dan wilayah, maka 
kebijakan SPS perlu diperbarui agar tetap relevan dan kuat dalam menanggapi kebutuhan 
pembangunan yang berubah di masing-masing negara. 
 
2. Kebijakan Akses Informasi ADB (AIP, 2019) mencerminkan komitmen ADB pada prinsip 
transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dari para pemangku kepentingan dalam kegiatan 
pembangunan yang didukung ADB di Asia dan Pasifik. AIP mengakui hak orang untuk 
memperoleh, menerima, dan berbagi informasi tentang operasi ADB. 
 
3. Rencana komunikasi yang konsisten dengan prinsip kebijakan AIP, merupakan 
komponen kunci dari rencana keterlibatan pemangku kepentingan (SEP) yang mendukung 
seluruh proses peninjauan dan pembaruan SPS. Rencana komunikasi dilaksanakan dengan 
prinsip keterlibatan yang diadakan secara reguler, tepat waktu, dan konsisten dengan para 
pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka dan untuk mendapatkan 
umpan balik dari pemangku kepentingan. Rencana komunikasi dalam SEP ini akan menerapkan 
pendekatan konsultasi yang berulang dalam proses tinjauan dan pembaruan SPS, dengan 
menggunakan kerangka kerja yang jelas, dan saluran komunikasi yang sesuai.  

 
II. TUJUAN  

 
4. Tujuan Operasional. Untuk mendukung implementasi rencana keterlibatan pemangku 
kepentingan ADB (SEP) selama ADB melakukan tinjauan dan pembaruan komprehensif dari 
Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (SPS) 2009. 
 
5. Tujuan Komunikasi. Untuk meningkatkan pemahaman, minat, dan kepercayaan para 
pemangku kepentingan secara luas dalam proses dan hasil tinjauan dan pembaruan SPS, 
dilakukan dengan cara:  
 

(i) Melengkapi proses konsultasi dengan menginformasikan dan menanggapi umpan 
balik dari berbagai pemangku kepentingan selama periode konsultasi; dan 

(ii) Meningkatkan visibilitas dan memperluas penyerapan seluruh proses dan hasil 
konsultasi dengan memberikan informasi secara tepat waktu, mudah diakses, dan 
mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. 

 
III. TARGET AUDIENS 

 
6. Audiens Utama (ditargetkan):  

 
(i) Spektrum yang luas dari organisasi masyarakat sipil; 
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(ii) Pemerintah, termasuk lembaga pelaksana (EA) dan lembaga pelaksana (IRA), serta 
unit manajemen proyek dan unit pelaksana proyek; 

(iii) Warga terkena dampak dan Masyarakat Adat /masyarakat; 
(iv) Entitas sektor swasta; 
(v) Staf ADB, Manajemen, dan Dewan Direksi ADB; dan 
(vi) Lembaga Keuangan Multilateral (LKM), termasuk LKM lain yang setara, mitra 

pembangunan bilateral, dan badan-badan khusus PBB. 
 

7. Audiens Sekunder: 
 

(i) Masyarakat umum 
 

IV. PESAN UTAMA  
 

8. Pesan menyeluruh. ADB mengundang semua pemangku kepentingannya untuk 
mengambil bagian dalam proses keterlibatan pemangku kepentingan yang kuat yang mendukung 
proses tinjauan dan pembaruan SPS. 

 
9. Tinjauan dan pembaruan SPS mencerminkan komitmen ADB untuk terus mendukung 
pembangunan di Asia dan Pasifik yang inklusif dan berkelanjutan.. 

 
10. Pemangku kepentingan adalah mitra utama ADB dalam mengembangkan kebijakan yang 
kuat yang akan berfungsi sebagai standar emas baru untuk memungkinkan dampak 
pembangunan positif bagi masyarakat dan lingkungan hidup.  
 

V. STRATEGY KOMUNIKASI 
 

11. Kerangka Komunikasi. Tinjauan dan pembaruan SPS memerlukan proses komunikasi 
yang baik untuk membantu memastikan visibilitas dan keterlibatan pemangku kepentingan 
selama periode konsultasi. 
 

Gambar A2.1: Kerangka Kerja Komunikasi  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Saluran Komunikasi. Berikut adalah beberapa saluran komunikasi yang 
direkomendasikan dan telah dirancang untuk memastikan penjangkauan yang lebih luas. 
Pemilihan saluran komunikasi ini adalah berdasarkan analisis pemangku kepentingan yang 
sedang dilakukan dan selanjutnya akan terus diperluas sesuai hasil konsultasi: 
 

Menyusun 
dan 

menyajikan 
informasi  

Mendorong  
partisipasi 

KONSULTASI PEMBARUAN  
FINALISASI & 
PELUNCURAN 

MELIBATKAN PEMANGKU KEPENTINGAN 
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a. Situs Safeguard Policy Review and Update di laman adb.org, laman situs 
korporasi ADB 
 
Laman Situs Tinjauan dan Pembaruan Kebijakan Upaya Perlindungan (Safeguard 
Policy Review) merupakan saluran informasi utama dari tinjauan dan pembaruan 
SPS. Semua detail tentang proses peninjauan dan pembaruan penting akan 
disajikan pada laman situs web tersebut secara tepat waktu, termasuk materi 
informasi yang dapat diunduh (info singkat, infografis, pertanyaan yang sering 
ditanyakan (Frequently Asked Questions, FAQs), dokumen lengkap, dan 
dokumentasi konsultasi). Akan disediakan juga versi terjemahannya. 
 

b. Akun media sosial korporasi ADB 
 
Akun media sosial korporasi ADB berfungsi sebagai platform pendukung untuk 
memperluas jangkauan laman situs web pembaruan SPS, dan secara teratur 
memberitahu para pemangku kepentingan tentang pemutakhiran yang baru dan hal-
hal utama dari proses peninjauan. Semua konten mengenai tinjauan dan pembaruan 
SPS yang dirilis melalui akun media sosial korporasi ADB selalu menyertakan tautan 
ke laman situs web pembaruan SPS dengan tanda pagar (hashtag) SPR. 
 
Hashtag #ADBSafeguardReview akan digunakan untuk membantu 
mempromosikan, pencarian, dan analisis informasi mengenai proses pembaruan 
SPS. 

 
c. Laman Media Sosial Safeguard Policy Review 

 
ADB akan mengelola saluran media sosial khusus untuk proses peninjauan dan 
pembaruan SPS. Saluran media sosial khusus ini bergantung pada platform pilihan 
pemangku kepentingan yang berbeda (seperti sektor swasta di LinkedIn dan OMS di 
Facebook), dan berfungsi sebagai platform umpan balik tambahan. 
 
Demikian pula, semua konten terkait tinjauan dan pembaruan SPS yang dirilis melalui 
akun media sosial tinjauan kebijakan perlindungan akan selalu menyertakan tautan 
ke laman situs web pembaruan SPS dengan tanda pagar (hashtag) 
#ADBSafeguardReview. 
 

d. E-mail 
 
Alamat e-mail resmi (safeguardsupdate@adb.org) berfungsi sebagai saluran 
distribusi lain untuk pemutakhiran informasi dan pengumuman utama kepada para 
pemangku kepentingan, dan juga berfungsi sebagai saluran penerima umpan balik 
dari pemangku kepentingan terkait proses dan hasil tinjauan dan pembaruan SPS.  
 

e. Saluran konsultasi berbasis web (Zoom, MS Teams) 
 
ADB akan terus menjajaki dan merencanakan konsultasi menggunakan pendekatan 
yang sesuai dengan pembatasan pandemi, termasuk acara tatap muka jika sudah 
diperbolehkan melakukan perjalanan. 
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Untuk memastikan partisipasi seluas-luasnya dari semua pemangku kepentingan, 
acara dan konsultasi akan diadakan dengan menggunakan platform berbasis web 
yang dapat diandalkan, di mana individu dan organisasi target dapat berpartisipasi 
dengan akses internet yang memadai. Berbagai jenis kegiatan akan 
diimplementasikan menggunakan platform ini, seperti: 

 
 Sesi Informasi Awal – Sebelum konsultasi, ADB mengundang para pemangku 

kepentingan untuk mengambil bagian dalam Sesi Informasi Awal untuk 
memperkenalkan pendekatan yang akan digunakan pada proses tinjauan dan 
pembaruan SPS dan rencana keterlibatan pemangku kepentingan (SEP). ADB 
akan menjawab pertanyaan dan rekomendasi tentang proses keterlibatan 
pemangku kepentingan yang direncanakan selama webinar ini. Peserta 
diharapkan dapat mengirim pertanyaan dan komentar mereka sebelum acara 
pada saat pendaftaran, melalui e-mail, dan juga langsung melalui komentar dan 
sesi tanya-jawab. 

 Konsultasi kelompok fokus secara daring – ADB akan mengadakan sesi yang 
akan menjadi forum untuk mendengarkan masukan, umpan balik, dan saran dari 
para pemangku kepentingan tentang SPS saat ini dan rekomendasi mereka 
bagaimana memperbaikinya. Forum seperti ini akan memberikan kesempatan 
tambahan bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan 
mereka baik secara lisan maupun melalui platform digital (seperti pada bagian 
komentar / tanya jawab, laman situs web, dan email). 
 

Platform ini akan dioptimalkan untuk mempermudah akses melalui berbagai gadget 
(seperti komputer, laptop, dan ponsel) untuk mendorong partisipasi aktif para 
pemangku kepentingan. 

 
f. Saluran Luring  

 
Mengingat terdapat pembatasan saat ini dalam komunikasi tatap muka, terutama 
dengan warga yang terkena dampak proyek, masyarakat adat, rumah tangga yang 
rentan di daerah pedesaan dan terpencil, ada beberapa pilihan alternatif yang sedang 
dijajaki untuk menyusun rencana kegiatan penjangkauan dan mengadakan konsultasi 
secara aman. ADB akan memanfaatkan jaringan Resident Mission dan Kantor 
Lapangan, OMS lokal, dan kelompok sektor swasta untuk memperluas proses 
konsultasi secara luring. Tergantung dari pilihan komunikasi masyarakat yang 
berlokasi jauh, ADB dapat memanfaatkan media lokal untuk membantu 
menyampaikan pemberitahuan dan informasi di awal sebelum konsultasi. Sedapat 
mungkin, konsultasi ini akan menggunakan metode partisipatif yang sesuai pilihan 
maysarakat untuk menumbuhkan kepercayaan dalam proses dan memastikan 
partisipasi maksimal. Saluran komunikasi yang sesuai dengan konteks pemangku 
kepentingan akan dirancang sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Materi 
komunikasi akan disusun sebagai alat bantu kerja untuk memudahkan konsultasi yang 
sesuai kebutuhan. Konsultasi ini juga akan berfungsi sebagai kesempatan untuk 
mendokumentasikan kisah-kisah dari masyarakat dan bagaimana mereka terdampak 
oleh proyek-proyek yang dibiayai ADB. Ada juga rencana untuk berbagi kisah-kisah 
ini di kemudian hari yang akan memperkaya hasil pembelajaran dari SPRU dan praktik 
terbaik.  
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VI. PROSES PERTUKARAN NFORMASI DAN MENANGGAPI UMPAN BALIK 
 

13. Tiga (3) jenis utama umpan balik pemangku kepentingan diharapkan dapat diterima dari 
berbagai saluran komunikasi: (1) pertanyaan umum dan komentar tentang Rencana Keterlibatan 
Pemangku Kepentingan, (2) umpan balik tentang tinjauan dan proses SPS; dan (3) umpan balik 
tentang studi analitis dan konten SPS. Semua hal ini adalah masukan yang relevan dan dapat 
memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses tinjauan dan pembaruan SPS dan akan 
didokumentasikan, diproses, dan diintegrasikan.  
  
14. Proses pertukaran informasi dan menanggapi umpan balik akan tercermin dalam tiga fase 
konsultasi, yang didukung oleh materi komunikasi multi-media untuk memastikan aksesibilitas 
bagi semua kelompok pemangku kepentingan. Proses dokumentasi dan produk komunikasi yang 
akan disusun, dakan dimuat dalam rencana kerja komunikasi (Lampiran 2, Tabel A2.1). 
 

i. Fase 1. Matriks komentar dan FAQ yang menyajikan umpan balik dari sesi informasi 
awal / penjangkauan awal akan diunggah di laman situs web tinjauan dan 
pembaruan SPS. 

 
ii. Fase 2. Laporan studi analitis akan dibagikan di laman situs web tinjauan dan 

pembaruan SPS. Temuan dan rekomendasi utama akan dikemas dalam format 
populer di laman media sosial dan disajikan selama konsultasi untuk memperoleh 
umpan balik dari para pemangku kepentingan. Ringkasan umpan balik akan diunggah 
di laman situs web dan dipromosikan di media sosial selama dua minggu untuk 
memungkinkan para pemangku kepentingan memeriksa keakuratan dan konteks 
dokumentasi yang tepat karena umpan balik ini akan dimasukkan ke dalam 
rekomendasi konkret dalam pasal-pasal utama kebijakan yang direvisi. Materi 
komunikasi dalam format populer akan dimaksimalkan selama konsultasi luring dan 
pada pertemuan tatap muka dengan masyarakat.   

  
iii. Fase 3. Draf Kertas Kerja (W-Paper) kebijakan yang direvisi akan diungkapkan pada 

laman situs web tinjauan dan pembaruan SPS selama dua bulan untuk mendapat 
umpan balik dari pemangku kepentingan. Revisi pada W-Paper berdasarkan masukan 
dari berbagai saluran komunikasi dan konsultasi akan diunggah di laman situs web. 
Materi komunikasi akan disusun untuk mencerminkan elemen kunci dari W-Paper 
menggunakan format populer untuk menggunakan informasi teknis bagi berbagai 
pemangku kepentingan. SPS revisi akhir (R-Paper) yang mencerminkan input dan 
umpan balik akan diungkapkan pada laman situs web setelah diedarkan kepada 
Dewan ADB.    
 

15. Untuk memastikan bahwa umpan balik dan pertanyaan yang disampaikan melalui 
berbagai saluran komunikasi, ditanggapi secara tepat dan tepat waktu, maka dibentuk suatu 
mekanisme respons internal. Semua umpan balik dicatat pada database pusat dan disusun ke 
dalam tiga kategori utama: pada SEP, pada SPS, dan pada SPS yang diterima selama konsultasi. 
Untuk mengidentifikasi tindak-lanjut yang diambil dan untuk membantu pemantauan, umpan balik 
selanjutnya diklasifikasikan ke dalam tiga sub-kategori: tindakan segera / dijawab secara real-
time selama sesi informasi dan konsultasi, umpan balik diterima, dan dicatat. Rencana kerja 
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komunikasi  (Lampiran 2, Tabel A2.1) memberikan rincian lebih lanjut tentang bagaimana umpan 
balik dikemas dan diungkapkan.  

 
 

VII. HUBUNGAN MASYARAKAT DAN MEDIA  
 

16. Pernyataan pers dan kegiatan terkait media lainnya akan dikoordinasikan dengan 
Departemen Komunikasi ADB yang telah memiliki proses dan mekanisme untuk hubungan 
media..   
 
 

VIII. RENCANA KERJA KOMUNIKASI  
 

17. Rencana kerja komunikasi mengikuti fase SEP, yang menargetkan tonggak komunikasi 
dan keluaran (output) tertentu yang terus mendukung proses keterlibatan. 
 
 

Tabel A2.1: Rencana Kerja Komunikasi 
 

 
Tonggak Kunci Komunikasi  

Bagaimana umpan 
balik pemangku 

kepentingan 
didokumentasikan dan 

diungkapkan 

Produk 
komunikasi / 
mekanisme 

pengungkapan 

Fase I 
Konsultasi 
Awal dan 
Penjangkauan 
Pemangku 
Kepentingan 
 
 
(Juni 2020 – Mei 
2021) 

Perencanaan dan 
Persiapan 

 1. Menetapkan strategi 
komunikasi yang kuat dan 
identitas (brand) tinjauan 
dan pembaruan SPS yang 
menyatu 

 2. Membuat tempat yang 
akan berfungsi sebagai 
repositori informasi  

 3. Membuat tempat untuk 
umpan balik awal, 
pertanyaan, dan 
rekomendasi sebelum dan 
selama konsultasi 
pemangku kepentingan 

 4. Mengembangkan dan 
menyajikan materi informasi 
dasar / primer yang 
diperlukan untuk 
memperkenalkan SEP 
kepada para pemangku 
kepentingan 

 

Rekaman video sesi 
informasi  
 
Matriks komentar 
konsolidasi dari sesi 
informasi dan saluran 
komunikasi  
 
FAQ yang 
mencerminkan 
ringkasan komentar  

Facebook siaran 
langsung (live) 
untuk sesi informasi 
(berdasarkan 
persetujuan 
sebelumnya dengan 
pemangku 
kepentingan 
tertentu) 
 
Pengunggahan di 
laman situs web 
rekaman video, 
matriks komentar 
konsolidasi, dan 
FAQ  
 
Sarana media sosial 
(latar belakang SPS 
dan SEP, 
mekanisme umpan 
balik dan 
menanggapi umpan 
balik); memperluas 
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jangkauan paa 
laman situs web 

Fase II 
Konsultasi 
seputar Studi 
Analitis utama 
 (Juni 2021 – 
Januari 2022) 

1. Meningkatkan minat dan 
membangun momentum 
serta 
mempertahankannya 
dalam proses tinjauan 
dan pembaruan SPS 
untuk mendorong 
partisipasi pemangku 
kepentingan dan 
kesadaran publik 

2. Merilis hasil konsultasi 
yang mutakhir dan 
dokumentasi konsultasi 
secara teratur untuk 
meyakinkan para 
pemangku kepentingan 
bahwa masukan dari 
mereka digunakan untuk 
pengembangan SPS 
dan untuk 
menyampaikan 
informasi selama proses 
berlangsung. 

3. Merilis dokumen yang 
relevan termasuk studi 
dan hasil penilaian  

4. Mendukung tim tinjauan 
dan pembaruan SPS 
dalam melaksanakan 
pelibatan pemangku 
kepentingan  

5. Mengadakan konsultasi 
dengan warga terkena 
dampak, masyarakat 
adat, keluarga yang 
rentan, keluarga yang 
mengajukan keluhan 
kepada OSPF / OCRP 
(kasus dapat 
diselesaikan), 
mendokumentasikan 
dan mempublikasikan 
umpan balik mereka se 
cara tepat  

Temuan utama dalam 
laporan studi  
 
Ringkasan komentar 
konsolidasi dari 
konsultasi dan dari 
berbagai saluran 
komunikasi dalam studi 
analitis – diungkapkan 
selama dua minggu di 
laman situs web  
 
 

 

Laman situs web 
mengunggah 
temuan kunci dari 
laporan studi dan 
ringkasan 
konsolidasi 
komentar 
pemangku 
kepentingan  
 
Format komunikasi 
populer untuk 
menggunakan 
temuan teknis - 
untuk media sosial 
dan pengunggahan 
laman situs web; 
digunakan dalam 
konsultasi tatap 
muka 
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Fase III 
Konsultasi 
seputar draf, 
revisi, dan 
finalisasi 
Kebijakan 
(Februari 2022 – 
Maret 2023) 
 

1. Mendukung tim tinjauan 
dan pembaruan SPS 
dalam menyusun W-
Paper 

2. Mendukung tim tinjauan 
dan pembaruan SPS 
dalam analisis dan 
penyusunan R-Paper 

3. Membantu dalam merilis 
R-Paper tepat waktu 
melalui berbagai saluran 
komunikasi  

Komentar yang 
dikonsolidasi dari fase 
1 dan 2 akan dianalisis 
dan dipertimbangkan 
untuk digunakan dalam 
tema yang berulang 
dan revisi pasal 
tertentu dalam 
kebijakan  
 
Draf pertama W-Paper 
diunggah di laman 
situs web untuk 
mendapat umpan balik 
– selama dua bulan 
 
 
Komentar yang 
dikonsolidasi dari 
umpan balik pada draf 
W-paper pertama akan 
dipertimbangkan dan 
W-paper yang direvisi 
serta draf selanjutnya 
akan diunggah di 
laman situs web.  
 
Umpan balik pada W-
paper akan 
diintegrasikan ke 
dalam R-paper dan 
diserahkan ke Dewan 
ADB untuk 
dipertimbangkan. R-
Paper akan 
diungkapkan secara 
terbuka di laman situs 
web tinjauan dan 
pembaruan SPS, 
setelah diedarkan ke 
Dewan ADB.  

Pengunggahan 
laman situs web W-
Paper  
 
Amplifikasi media 
sosial dari laman 
situs web 
 
 
 
Pengunggahan 
laman situs web 
dari W-Paper yang 
direvisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengunggahan R-
Paper pada situs 
web  
 
Penggunaan media 
sosial untuk 
memperluas 
jangkauan  
 
Format komunikasi 
yang populer 
digunakan untuk 
menyebarkan 
elemen kunci SPS 
yang diperbarui - 
untuk diunggah di 
media sosial dan 
pada situs web; 
digunakan dalam 
konsultasi luring 


	My Bookmarks

