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Tinjauan dan Pembaruan Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan 

Ringkasan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Revisi Ringkasan) 
 
 

I. Latar Belakang 
 
1. Bank Pembangunan Asia (ADB) sedang melakukan tinjauan dan pembaruan yang 
komprehensif terhadap Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (Safeguard Policy Statement,  
SPS atau disebut Kebijakan) tahun 2009. Peninjauan dan pembaruan Kebijakan akan 
berlangsung melalui proses Tinjauan dan Pembaruan Upaya Perlindungan (Safeguard Policy 
Review and Update, SPRU). Upaya perlindungan lingkungan hidup dan sosial ADB merupakan 
landasan bagi ADB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang  inklusif dan pelestarian 
lingkungan hidup di kawasan Asia dan Pasifik. SPS ditopang oleh tiga prinsip kebijakan upaya 
perlindungan yang meliputi: (i) Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup (ENV), (ii) Upaya 
Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela (Involuntary Resettlement, IR), dan 
(iii) Upaya Perlindungan Masyarakat Adat (Indigenous People, IP). Selain itu, prinsip-prinsip 
tersebut juga memberikan gambaran tentang proses penyampaian Kebijakan, peran dan 
tanggung jawab ADB dan para peminjam, serta pengaturan pemantauan dan pelaksanaan.1 
 
2. Belakangan ini, beberapa 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 mereka. Sementara 
kerangka kerja yang diperbarui ini konsisten dengan SPS ADB dalam hal prinsip-prinsip inti 
kebijakan lingkungan hidup dan sosial, tetapi lembaga-lembaga keuangan tersebut telah 
memperluas ruang lingkup upaya perlindungan mereka dengan mencakup bidang-bidang seperti 
ketenagakerjaan  dan kondisi kerja, keterlibatan pemangku kepentingan, warisan budaya, rantai 
pasokan dasar, situasi konflik yang rentan dan perubahan iklim. Kerangka kerja yang diperbarui 
memberi perhatian lebih pada berbagai bentuk kerentanan seperti disabilitas, eksploitasi, 
pelecehan, dan perudungan seksual (Sexual Exploitation, Abuse and Harassment, SEAH) dan 
orientasi seksual serta identitas gender (Sexual Orientation and Gender Identity, SOGI). ADB 
menangani banyak masalah tersebut secara penuh maupun sebagian menggunakan rangkaian 
kebijakan dan strategi yang telah ada, termasuk Strategi 2030. Namun, secara umum kebijakan 
dan strategi yang digunakan mencakup gabungan antara tujuan pembangunan jangka panjang 
dan tujuan aspiratif, serta upaya manajemen risiko.  

 
3. Pada tahun 2020, Departemen Evaluasi Independen ADB (IED)2 yang melakukan 
tinjauan terhadap efektivitas SPS 2009 memberi rekomendasi agar ADB:  
 

(i) memperbarui Kebijakan, dengan memanfaatkan pengalaman implementasi ADB dan 
pembaruan terkini dari LKM lain, termasuk penyesuaian untuk operasi sektor publik 
dan swasta; 

(ii) mengadopsi pendekatan baru dalam Kebijakan untuk memperkuat sistem peminjam, 
dengan perbaikan dan penggunaan sistem negara secara pragmatis; 

 
1 ADB. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan 2009. Paragraf 71 dan 72. Manila. 
2 ADB. 2020. Dokumen Evaluasi: Efektivitas Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan 2009. Manila. 
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(iii) memperkenalkan kerangka kerja pelaksanaan upaya perlindungan baru termasuk 
struktur pengawasan dan jalur laporan yang diperbarui; 

(iv) mendukung kebijakan upaya perlindungan dan kerangka implementasi dengan 
panduan yang cukup rinci dan memperhatikan praktik yang baik; dan 

(v) mengkaji jumlah dan keterampilan staf yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
kerangka kerja implementasi upaya perlindungan.  

 
4. Kebijakan akan diperbarui selama periode September 2020 hingga Maret 2023. Proses 
pembaruan SPS akan didukung oleh serangkaian studi analitis latar belakang yang akan 
mencakup topik tematik dan isu lintas sektor. Temuan studi ini akan menjadi dasar teknis untuk 
menentukan fitur-fitur mana dari ketentuan kebijakan yang kemungkinan akan direvisi dan 
prosedurnya. Seluruh proses ini akan disatukan dalam proses konsultasi dan keterlibatan 
pemangku kepentingan yang kuat dan dilaksanakan secara berulang (iteratif). Setelah Kebijakan 
disusun dan disetujui, akan diberikan dukungan untuk peluncuran dan implementasi Kebijakan.  
 
 

II. Tujuan dan Parameter Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan  
 
5. Proses peninjauan dan pembaruan SPS akan mengadopsi Rencana Keterlibatan 
Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement Plan, SEP)3 yang kuat. SEP menjelaskan 
proses dan konten yang digunakan untuk melibatkan para pemangku kepentingan selama proses 
peninjauan dan pembaruan SPS. SEP mengadopsi proses pelibatan yang inklusif dan transparan 
untuk memperoleh umpan balik dari pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, 
orang-orang yang terdampak, sesama LKM, pemangku kepentingan internal ADB, dan pihak lain 
yang tertarik untuk terlibat dalam proses tinjauan ini.  
 
6. Sebagai dokumen kerja, SEP didasarkan pada prinsip-prinsip yang kuat dari hasil 
konsultasi yang bermakna dan keterlibatan pemangku kepentingan. SEP diperbarui secara 
berkala untuk mencerminkan kebutuhan dan isu-isu prioritas kelompok pemangku kepentingan, 
pembelajaran dari sesama LKM, umpan balik dari sesi informasi dan konsultasi, masukan dari 
staf, dan hasil studi lain yang relevan. 

 
7. SEP memiliki dua bagian : (i) rencana konsultasi dan (ii) rencana komunikasi. Kedua 
rencana tersebut saling memperkuat seluruh siklus proses pelibatan pemangku kepentingan—
mulai dari mengumpulkan komentar, memproses, dan menanggapi komentar, dan memastikan 
bahwa tanggapan diungkapkan kepada pemangku kepentingan (yaitu, menindak lanjuti umpan 
balik). Dengan demikian, SEP yang diperbarui dan pelaksanaannya akan mempertimbangkan 
umpan balik yang diterima dari para pemangku kepentingan. 

 
8. Sebagian besar keterlibatan pemangku kepentingan akan dilakukan secara virtual dan 
jarak jauh, mengingat pembatasan mobilitas masyarakat akibat pandemi. Pola penjangkauan dan 
komunikasi daring akan digunakan untuk memaksimalkan partisipasi pemangku kepentingan. 
SEP bertujuan untuk memastikan suara semua warga didengar, terutama suara dari mereka yang 
hanya  memiliki akses terbatas ke platform daring. Tergantung pada preferensi komunikasi 
masyarakat terpencil, media lokal dapat dimanfaatkan untuk membantu menyiarkan 
pemberitahuan dan informasi terlebih dahulu. SEP juga mempertimbangkan pendekatan yang 
personal untuk berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang berada pada situasi rawan 
dan terdampak konflik (Fragile and Conflict-Affected Situations, FCAS). Mekanisme luring atau 

 
3 ADB. 2021. Tinjauan dan Pembaruan Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan: Rencana Keterlibatan 

Pemangku Kepentingan (Versi 2). Manila. 
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luar jaringan untuk konsultasi juga akan diadopsi tergantung perkembangan situasi pandemi. 
ADB akan bekerja sama dengan departemen operasi dan kantor perwakilan (Resident Missions, 
RM) untuk memastikan kepatuhan penuh pada protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah 
di masing-masing negara dalam melakukan konsultasi tatap muka. 
 
 

III. Profil Pemangku Kepentingan 
 
9. Pemangku kepentingan adalah individu, kelompok, dan lembaga yang memiliki 
kepentingan pada proyek atau kegiatan penerima manfaat dan/atau klien ADB tertentu. Mereka 
bisa  sebagai pihak yang terdampak, yang dapat memengaruhi, atau berperan  penting dalam 
pencapaian hasil konsultasi yang ditetapkan. Oleh karena itu, partisipasi pemangku kepentingan 
yang terinformasi dan bermakna sangat penting untuk keberhasilan proses SPRU. Berdasarkan 
Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder Analysis, SA), pemangku kepentingan eksternal 
dapat dikategorikan ke dalam lima kelompok: (i) pemerintah, (ii) sektor swasta, (iii) masyarakat 
sipil, (iv) LKM lain, dan (v) orang-orang  terdampak proyek yang didukung oleh ADB.  
 
10. Pemangku kepentingan internal untuk SPRU termasuk tim proyek ADB dan staf upaya 
perlindungan di semua departemen operasi, RM dan staf nasional, staf dari departemen non-
operasi ADB seperti Departemen Strategi, Kebijakan dan Kemitraan (Strategy, Policy and 
Partnership Department, SPD); Kantor Kepala Penasihat Hukum (Office of the General Counsel, 
OGC); Departemen Pengadaan, Portofolio, dan Pengelolaan 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 Communications, DOC); Kelompok 
Sektor dan Tematik (STG) dan Pusat Organisasi Masyarakat (NGOC) dari Departemen 
Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim (Sustainable Development and Climate 
Change Department, SDCC); dan staf Divisi Upaya Perlindungan (Safeguards Division, SDSS). 
 
 

IV. Pendekatan Pelibatan Pemangku Kepentingan 

 
11. Pelibatan pemangku kepentingan akan dilaksanakan dalam tiga fase. Fase I adalah 
Konsultasi Awal dan Penjangkauan Pemangku Kepentingan (Juni 2020 – Mei 2021) dan 
mencakup penetapan pendekatan yang akan digunakan dalam peninjauan SPS dan menyusun 
draf pemutakhiran SEP. Fase II memerlukan serangkaian Konsultasi Berdasarkan Studi Analitis 
Utama (Juni 2021 – Januari 2022). Fase III adalah Analisis Komentar, Penyusunan Draf, Revisi, 
dan Finalisasi Kebijakan (Februari 2022 – Maret 2023). Fase-fase SEP dirangkum dalam diagram 
di bawah ini. 
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Gambar 1 : Fase Pelibatan Pemangku Kepentingan selama SPRU 
 

 
Konsultasi Awal dan 
Penjangkauan Pemangku 
Kepentingan 

  
Rangkaian Konsultasi 

 Analisis, draf, revisi, dan 
Finalisasi 

• Persiapan pendekatan yang 
diusulkan untuk tinjauan 
kebijakan, identifikasi masalah 
yang menjadi perhatian, dan 
identifikasi jaringan pemangku 
kepentingan 
 
Tonggak tahap: 

• Rencana Keterlibatan 
Pemangku Kepentingan (SEP) 
menjabarkan Rencana 
Konsultasi dan Komunikasi 
diterbitkan 

• Mengadakan 6 atau lebih Sesi 
informasi tentang SEP 

• Rangkaian konsultasi berbasis 
permasalahan dan 
penjangkauan pemangku 
kepentingan; konsultasi 
berdasarkan studi analitis 
utama. 
 
Tonggak tahap: 

• Studi analitis utama 
diselesaikan dan diungkapkan 

• Semua komentar dari 
konsultasi pemangku 
kepentingan dikonsolidasikan, 
ditanggapi, dan dipublikasikan 
dalam format yang tepat 

• SEP diperbarui dan 
Pertanyaan yang sering 
ditanyakan (Frequently Asked 
Questions, FAQs) diterbitkan 

 

• Memasukkan rekomendasi 
ke dalam draf kebijakan 
yang direvisi, konsultasi 
pemangku kepentingan 
tentang draf kebijakan yang 
direvisi, finalisasi kebijakan 
yang direvisi, dan 
persetujuan Dewan untuk 
kebijakan yang direvisi. 
 
Tonggak Tahap: 

• Draft Kebijakan (W-Paper) 
disiapkan dan 
pengungkapan untuk 
komentar publik 

• Tambahan konsultasi 
pemangku kepentingan 
untuk draf kebijakan 
selanjutnya dilakukan, 
sesuai kebutuhan 

• Kebijakan yang direvisi (R-
Paper) disiapkan untuk 
pertimbangan dan 
pengungkapan Dewan 
Kebijakan yang direvisi (R-
Paper) disiapkan untuk 
pertimbangan dan 
pengungkapan Dewan 
 

 
 

12. Fase I selesai pada Mei 2021. Tahap ini telah menyoroti empat (4) sesi informasi awal 
(preliminary information sessions, PIS) yang diadakan dengan perwakilan pemerintah dari 
negara-negara berkembang anggota ADB (developing member countries, DMC) dan non-DMC 
dan dengan organisasi masyarakat sipil dari Asia dan Pasifik, Amerika Utara, dan Eropa. Hal ini 
bertepatan dengan peluncuran halaman situs web SPRU yang berisi semua informasi yang 
relevan bagi para pemangku kepentingan termasuk draf SEP, pertanyaan yang sering diajukan 
(FAQ), dokumentasi semua PIS, dan berbagai saluran komunikasi untuk menjangkau ADB. Situs 
web SPRU juga berisi informasi penting mengenai pemutahiran data pemangku kepentingan dan 
konsultasi yang akan datang. 
 
13. ADB mengadakan studi analitis untuk memperoleh latar belakang yang mendalam untuk 
proses peninjauan Kebijakan. Temuan dan rekomendasi dari studi ini akan menjadi bahan 
informasi dalam rangkaian konsultasi yang sebagian besar akan diadakan pada Fase II. 
Komentar pemangku kepentingan dari semua hasil konsultasi akan dipertimbangkan dalam 
penyusunan dan revisi draf dokumen kebijakan. Untuk Fase II dan Fase III, jadwal tentatif 
konsultasi disajikan pada Tabel 1. Jadwal akan terus diperbarui di situs web SPRU. 
 

Fase 1 : Jun 2020 - Mei 2021 Fase 2: Mei 2021 - Jan 2022 Fase 3: Jan 2022 - Mar 2023
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Tabel 1: Jadwal Konsultasi Indikatif 
 

Topik untuk Konsultasi 

Garis Waktu indikatif untuk 
konsultasi 

Info. Webinar FGD 

Fase I: Penjangkauan Awal Juni 2020 - Mei 2021 

Pendekatan untuk Tinjauan dan Pembaruan SPS April-Mei 2021  

Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan April-Mei 2021  

Fase II: Berbagi Temuan Studi Analitis4 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 Hidup 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 isu gender dan isu 
keragaman yang mulai 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 yang diperoleh 

TW2 2022 TW3 2022 

Mekanisme Penanganan Keluhan dan pembelajaran 
dari kasus proyek yang diajukan melalui Mekanisme 
Akuntabilitas 

TW4 2021 TW4 2021 

Jenis pembiayaan dan isu-isu khusus TW4 2021 TW4 2021 

Fase III: Analisis, Draf, Revisi, dan Finalisasi Feb 2022 - Mar 2023 

Konsultasi Lembar P (W-Paper) Pemangku 
Kepentingan Eksternal  

TW3 2022 TW4 2022 

Pengaturan Pelaksanaan Struktur Pengawasan TW4 2022 TW4 2022 

Penempatan staf dan sumber daya manusia TW4 2022 TW4 2022 

Lembar R (R-Paper) Pengungkapan situs web 
secara simultan (Maret 2023) 

kepada Dewan dan Pemangku 
Kepentingan ADB 

*TW=Triwulan 
 

 
4 Kajian analitis berada pada tahap persiapan awal, sehingga jadwal akhir konsultasi, wilayah, negara, topik, dan 

target pemangku kepentingan akan diunggah di situs web SPRU dan pada akun media sosial pada saat dan ketika 
draf laporan sudah tersedia. 
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14. Tinjauan dan pembaruan SPS akan didukung melalui proses konsultasi inklusif dan 
transparan, yang meliputi: 
 

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

(ii) Mengangkat keberagaman yang terwakili dengan proses yang inklusif; 
(iii) Mengkomunikasikan proses, konten, dan hasil dengan jelas untuk memaksimalkan 

pemahaman; dan 
(iv) Membangun minat dan rasa kepemilikan bersama terhadap kebijakan upaya 

perlindungan yang diperbarui dan implementasinya. 
 
15. Umpan balik dari pemangku kepentingan akan didokumentasikan, dianalisis, ditanggapi, 
dikonsolidasikan, dan dipertimbangkan. Draf dokumen kebijakan akan dibagikan untuk komentar 
publik lebih lanjut, yang mengarah pada finalisasi dan persetujuan kebijakan upaya perlindungan 
yang baru. 
 
 

V. Organisasi Kegiatan Konsultasi 
 
16. Untuk memastikan partisipasi pemangku kepentingan yang bermakna, konsultasi akan 
diselenggarakan secara khusus, tersendiri atau melalui kombinasi pendekatan berikut: 
 

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

(misalnya, sektor swasta, kelompok yang berkepentingan dengan warisan budaya, 
pemangku kepentingan yang berada dalam situasi rentan atau terdampak konflik, 
serikat pekerja, dll.); dan 

(iii) Konsultasi berdasarkan topik (misalnya, polusi udara, klasifikasi upaya perlindungan, 
SEAH, dll.). 

 
17. Konsultasi dengan kelompok pemangku kepentingan dan berdasarkan topik akan 
mempertimbangkan kebutuhan khusus mereka, konteks lokal, dan pengaturan logistik lain yang 
sesuai. Desain konsultasi juga akan mencerminkan pertimbangan geografis, gender, dan 
kerentanan lainnya berdasarkan kelompok tertentu termasuk kelompok orang tua dan 
penyandang disabilitas. 
 
18. ADB berkomitmen untuk berkonsultasi dengan orang-orang  yang terdampak (affected 
people, AP). Orang-orang terdampak merupakan pemangku kepentingan utama dari proyek-
proyek yang didukung ADB. Dalam konteks ini, orang-orang  yang terdampak adalah (i) 
orang/rumah tangga terdampak akibat pemukiman kembali tidak secara sukarela; (ii) Masyarakat 
Adat/komunitas yang mengalami dampak buruk dan (iii) rumah tangga terdampak yang 
mengajukan pengaduan melalui mekanisme akuntabilitas (AM) ADB, dengan melaporkan 
dampak buruk proyek yang dialaminya, terhadap aset, mata pencaharian atau lingkungan hidup 
mereka. Konsultasi dengan AP akan mempertimbangkan pembelajaran dari proyek-proyek yang 
memicu pemukiman kembali tidak secara sukarela, dampak terhadap Masyarakat Adat, dan 
lingkungan hidup, dan bagaimana rencana pengelolaan lingkungan hidup dan sosial 
dilaksanakan. ADB akan mempertimbangkan saran dari organisasi masyarakat sipil (OMS) 
dalam menjangkau orang-orang terdampak yang mereka bantu. 
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19. Platform konsultasi akan disesuaikan dengan kondisi yang ada selama pandemi. Oleh 
karena itu, konsultasi akan bergantung terutama pada alat komunikasi daring. Konsultasi tatap 
muka akan diselenggarakan jika keadaan memungkinkan. Konsultasi daring dan tatap muka akan 
mempertimbangkan beberapa risiko atau keterbatasan dalam partisipasi pemangku kepentingan 
yang mencakup kendala bahasa, kerahasiaan, keamanan, dan alternatif dari partisipasi secara 
daring. Departemen Regional dan kantor perwakilan ADB akan memberikan dukungan yang 
diperlukan untuk desain dan pelaksanaan konsultasi. 
 
20. Untuk memastikan konsultasi yang bermakna, ADB akan mengadopsi prinsip-prinsip 
praktik terbaik internasional: 
 

(i) Mengkomunikasikan dengan jelas tujuan dan metodologi serta mengungkapkan dan 
mengedarkan materi konsultasi setidaknya dua minggu sebelum acara untuk 
mendorong partisipasi yang terinformasi; 

(ii) Menerapkan rencana komunikasi yang mengumpulkan dan menanggapi umpan balik 
dalam waktu yang wajar. Pemutakhiran informasi yang tepat waktu tentang konsultasi 
yang akan dipublikasikan pada laman situs web tinjauan dan pembaruan SPS , 
halaman Facebook, surel (email) resmi: safeguardsupdate@adb.org, dan pada waktu 
konsultasi dan informasi aktual, baik secara daring maupun luring; 

(iii) Menggunakan bahasa Inggris dengan dukungan penerjemahan selama konsultasi. 
Penerjemahan akan digunakan untuk bahasa tertentu sementara penerjemahan 
bahasa isyarat dan layanan juru-bahasa juga dapat diatur berdasarkan permintaan; 
dan 

(iv) Mengadakan konsultasi yang didukung fasilitator yang berpengalaman. Tiap 
pertemuan akan didokumentasikan, sementara survei secara daring akan dilakukan 
untuk mengumpulkan umpan balik peserta tentang konsultasi yang diadakan tersebut.  

 
 

VI. Menindak Lanjuti Umpan Balik 
 

21. Proses menindak-lanjuti umpan balik dari hasil konsultasi akan terlihat dalam tiga fase 
konsultasi, yang didukung dengan materi komunikasi multi-media untuk memastikan aksesibilitas 
bagi semua kelompok pemangku kepentingan. Seluruh umpan balik dicatat dalam database 
pusat, dikategorikan, dan dipantau untuk melacak tindak-lanjut yang diambil. Untuk 
penjangkauan awal (Fase 1), ringkasan sesi dan komentar, FAQ, rekaman video, dan streaming 
langsung media sosial akan diungkapkan di halaman situs web SPRU dan halaman media sosial. 
Dalam hal berbagi temuan studi analitis utama (Fase 2), semua ringkasan temuan utama, 
permintaan laporan teknis, materi komunikasi, dan ringkasan konsultasi dan catatan komentar, 
akan diungkapkan. Untuk konsultasi seputar penyusunan draft, revisi, dan finalisasi kebijakan 
(Fase 3), draf pertama dari dokumen W-paper akan diungkapkan selama dua bulan. Setelah draf 
pertama W-Paper diunggah di situs web, konsultasi akan diselenggarakan dengan pemangku 
kepentingan eksternal untuk mendapatkan umpan balik. Revisi selanjutnya dari W-Paper, jika 
diperlukan, akan diedarkan secara internal ADB untuk mendapatkan komentar dari staf dan 
diungkapkan selama dua minggu untuk mendapat komentar eksternal.  Ini kemudian akan 
diedarkan ke Dewan ADB. Revisi SPS final (R-Paper) yang mencerminkan masukan dari semua 
pemangku kepentingan (termasuk Dewan ADB) akan diungkapkan di situs web.   

https://www.adb.org/who-we-are/about/safeguard-policy-review
mailto:halaman%20Facebook,
mailto:safeguardsupdate@adb.org

