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A. Dasar Pertimbangan Tinjauan dan Pembaruan Pernyataan Kebijakan Perlindungan 

ADB 

 
1. Asian Development Bank (ADB) sedang menjalankan proses peninjauan dan pembaruan 

komprehensif terhadap Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (Safeguard Policy 
Statement, SPS) ADB yang dirilis pada tahun 2009.1 Proses pembaruan ini telah dimulai 
oleh Manajemen ADB setelah Departemen Evaluasi Independen (Independent Evaluation 
Department, IED) ADB melakukan Evaluasi atas SPS pada tingkat korporasi, yang selesai 
pada Mei 2020 (IED Report).2 Pembaruan kebijakan ADB akan dilakukan berdasarkan 
pada hasil temuan dan rekomendasi dari laporan IED yang telah disetujui oleh 
manajemen ADB. Pembaruan kebijakan ADB dilakukan dalam upaya memperbarui 
kebijakan SPS dengan mempertimbangkan konteks pembangunan yang telah berubah, 
dan perubahan kebutuhan dan kapasitas anggota negara berkembang (Developing 
Member Countries, DMC) dan klien sektor swasta, serta memanfaatkan peluang untuk 
melakukan harmonisasi yang lebih luas dengan prinsip dan standar kebijakan dari 
Lembaga Keuangan Multilateral (Multilateral Financial Institution, MFI) lainnya. 
Pembaruan kebijakan ADB akan mempertimbangkan keragaman modalitas dan 
operasional pinjaman ADB, termasuk sektor swasta, serta persyaratan dalam konteks 
situasi yang berbeda seperti situasi rapuh dan terpengaruh dampak konflik (Fragile and 
Conflict-Affected Situation, FCAS), negara-negara berkembang kepulauan kecil (Small 
Island Developing States, SIDS), dan bantuan darurat. Secara umum, pembaruan 
kebijakan ADB bertujuan untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi implementasi upaya 
perlindungan dengan berbagai cara yang dapat meningkatkan hasil upaya perlindungan 
yang bermanfaat bagi lingkungan hidup dan masyarakat yang terkena dampak.  
 

2. Revisi kebijakan upaya perlindungan ini diharapkan dapat diajukan kepada Dewan ADB 
pada bulan Maret 2023 untuk dipertimbangkan, setelah melalui proses peninjauan, dan 
pengembangan kebijakan yang lebih lanjut serta melibatkan konsultasi secara bermakna 
dengan para pemangku kepentingan. ADB melakukan serangkaian studi analitis singkat3 
yang akan membandingkan SPS ADB saat ini dengan kebijakan upaya perlindungan 
beberapa MFI yang terpilih dan secara singkat mempertimbangkan pengalaman mereka 
dalam pelaksanaan kebijakan mereka tersebut.4 Studi ini akan menghasilkan informasi 
mengenai penyusunan kebijakan baru yang akan ditinjau dan dikonsultasikan dengan 
para pemangku kepentingan. Ringkasan awal dari kajian ini akan diungkapkan terlebih 
dahulu untuk mengumpulkan pandangan awal dari para pemangku kepentingan. Studi 
analitis itu sendiri kemudian akan diperbarui dan diungkapkan secara penuh. Keterlibatan 
dan konsultasi pemangku kepentingan akan melalui tiga fase utama: (i) informasi awal 
dan upaya penjangkauan awal tentang pola pendekatan keseluruhan dan rencana 

 
1  ADB. 2009. Safeguards Policy Statement. Manila. https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement  
2  Independent Evaluation Department. 2020. Evaluation Document: Effectiveness of the 2009 Safeguard Policy 

Statement. Manila. https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement 
3  Studi Analisis yang direncanakan antara lain: 1. Keseluruhan Rancang Bangun Kebijakan; 2. Masyarakat Adat; 3. 

Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi; 4.Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja; 5. Komunitas dan 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja; 6. Pengadaan Lahan, Pembatasan Akses, dan Pemukiman Kembali Secara 
Tidak Sukarela; 7. Pelibatan Pemangku Kepentingan, Pengungkapan Informasi, dan Mekanisme Penanganan 
Keluhan; 8. Keragaman Hayati dan Manajemen Sumber Daya Alam; 9. Sistem Upaya Perlindungan Negara; 10. 
Warisan Budaya; 11. Upaya Perlindungan dalam Berbagai Modalitas Pembiayaan; 12. Kajian Dampak Lingkungan 
Hidup dan Sosial dan Penilaian Risiko; 13. Perubahan Iklim; 14. Upaya Perlindungan untuk Situasi Rapuh dan 
Terdampak Konflik dan Negara-Negara Berkembang Kepulauan Kecil (FCAS). Studi tambahan akan dimasukkan 
jika dibutuhkan.  

4  Berbagai studi dilakukan untuk melengkapi evaluasi dalam Laporan IED yang dirilis pada Mei 2020 dan tidak akan 
menduplikasi laporan IED tentang efektivitas SPS secara keseluruhan.  

https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement
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pelibatan pemangku kepentingan; (ii) konsultasi tentang studi analisis; dan (iii) konsultasi 
tentang draf naskah kebijakan. Dalam proses ini akan terdapat banyak peluang untuk 
melibatkan pemangku kepentingan, termasuk mengadakan konsultasi regional dan sesi 
“pendalaman” dengan DMC dan organisasi masyarakat sipil (OMS/Civil Society 
Organization, CSO); diskusi kelompok fokus untuk topik tertentu; dan konsultasi dengan 
orang-orang yang terdampak proyek ADB.5 Dokumen ini menyajikan ringkasan studi 
analisis tentang upaya perlindungan Masyarakat Adat.  

 

B. SPS ADB Tentang Upaya Perlindungan Masyarakat Adat 

 

3. Upaya perlindungan terhadap Masyarakat Adat (Indigenous People, IP) merupakan salah 
satu dari tiga rangkaian prinsip kebijakan yang dicakup SPS, selain lingkungan hidup dan 
pemukiman kembali tidak secara sukarela. Kebijakan ini menetapkan tujuan, ruang 
lingkup, pemicu, dan sembilan (9) prinsip kebijakan upaya perlindungan IP.6 Persyaratan 
tambahan tertulis dalam Lampiran 3 dari SPS di bawah Persyaratan Upaya Perlindungan 
3: Masyarakat Adat (Safeguard Requirement 3, SR3). Tujuan dari kebijakan untuk IP 
adalah untuk “mendesain dan mengimplementasikan proyek dengan cara yang 
mengembangkan rasa hormat sepenuhnya pada identitas, martabat, hak asasi manusia, 
sistem mata pencaharian Masyarakat Adat, dan keunikan budaya sesuai definisi dari 
Masyarakat Adat terkait sehingga mereka dapat: (i) menerima manfaat sosial dan 
ekonomi yang sesuai dengan kebudayaannya, (ii) tidak mengalami dampak buruk akibat 
dari proyek, dan (iii) dapat berpartisipasi aktif dalam proyek-proyek yang memengaruhi 
mereka.” Untuk tujuan operasional, ADB menggunakan istilah IP dalam “pengertian 
generik yang merujuk pada sebuah kelompok sosial budaya yang khas dan rentan” yang 
memiliki empat karakteristik dalam tingkatan yang beragam. Empat karakteristik tersebut 
adalah: (i) identifikasi diri sebagai anggota sebuah kelompok yang khas yang diakui oleh 
kelompok lain; (ii) keterikatan kolektif pada habitat tertentu atau wilayah leluhur; (iii) 
keberadaan lembaga sosial-budaya, ekonomi, dan politik adat; dan (iv) memiliki bahasa 
yang khas.  
 

4. Upaya perlindungan terhadap IP akan terpicu jika sebuah proyek yang dibiayai atau 
dikelola ADB “secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada martabat, hak 
asasi manusia, sistem mata pencaharian, atau kebudayaan Masyarakat Adat atau 
memengaruhi wilayah atau sumber daya alam atau kebudayaan yang dimiliki, digunakan, 
ditempati, atau diklaim oleh Masyarakat Adat sebagai domain leluhur mereka.” Upaya 
perlindungan Masyarakat Adat akan terpicu jika terdapat dampak negatif dan positif. SR3 
mengharuskan peminjam dan klien ADB untuk melakukan penyaringan dampak proyek 
terhadap IP sejak awal dan jika upaya perlindungan terhadap IP harus diberlakukan, maka 
peminjam dan klien ADB perlu melakukan kajian dampak sosial (Social Impact 
Assessment, SIA) untuk mengukur besaran dampak proyek serta menyiapkan dan 
menerapkan sebuah rencana masyarakat adat (Indigenous Peoples Plan, IPP) dengan 
langkah-langkah mitigasi yang proporsional. Komponen penting lainnya dari IPP adalah 
konsultasi bermakna, pengungkapan informasi dan memperoleh dukungan masyarakat 
luas (Broad Community Support, BCS) pada tiga kasus spesifik, upaya-upaya mitigasi 
untuk dampak buruk yang ditemukan, memberikan upaya yang bermanfaat yang sesuai 
dengan kebudayaan Masyarakat Adat, mekanisme penanganan keluhan, anggaran IPP, 

 
5   Silakan merujuk ke situs ADB dan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan untuk rincian lanjutan. 

https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review  
6   Silakan merujuk ke Hal. 18 SPS untuk rinciannya.  

https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review
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kapasitas untuk melaksanakan, pemantauan, dan pelaporan. Persiapan, implementasi, 
dan pemantauan IPP dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan SR3 terpenuhi secara 
memadai.  

 

   

C. Temuan dan Rekomendasi Khusus IED Untuk Upaya Perlindungan Masyarakat Adat  
 

5. Laporan IED menyimpulkan bahwa hasil implementasi upaya perlindungan IP kurang 
memuaskan karena adanya kecenderungan untuk menghindari kegiatan proyek di lokasi 
tempat tinggal IP. Laporan IED juga menunjukkan bahwa mekanisme upaya perlindungan 
IP tidak diterapkan secara konsisten karena dua alasan utama: (i) tidak semua dan/atau 
etnis minoritas rentan, dan (ii) banyak anggota IP atau etnis minoritas yang semula 
dipertimbangkan berdasarkan penilaian upaya perlindungan, ternyata telah terlibat dalam 
kegiatan ekonomi masyarakat umum. Selain itu, ada keengganan beberapa DMC untuk 
memberikan hak-hak khusus pada IP. Beberapa kasus menunjukkan bahwa masalah-
masalah spesifik SR3 lebih difokuskan pada dampak pengadaan lahan dan pemukiman 
kembali, dan upaya-upaya mitigasi terfokus pada upaya perlindungan pemukiman 
kembali tidak secara sukarela. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan penurunan 
jumlah proyek yang menerapkan upaya perlindungan IP, kendati terdapat IP di banyak 
lokasi proyek. Laporan IED juga menunjukkan bahwa penerapan upaya perlindungan IP 
di berbagai negara sangat timpang dan tidak bisa dijelaskan oleh persebaran IP. 
Berdasarkan tinjauan sampel studi ini, tercatat bahwa terdapat kurang dari separuh 
proyek dengan IP berkategori A dan hanya sepertiga proyek dengan IP berkategori B 
yang melakukan kajian SIA. Hal penting lain yang menjadi perhatian adalah memastikan 
agar dapat diadakan konsultasi yang memadai dan pengungkapan informasi. Dalam 
tanggapannya terhadap temuan IED tentang SR3, Manajemen ADB menyepakati 
perlunya memperkuat persyaratan SIA dan konsultasi bermakna dengan komunitas IP, 
meningkatkan dialog dan keterlibatan ADB dengan komunitas IP beserta perwakilannya, 
dan mendukung proyek yang melibatkan IP sebagai target penerima manfaat.  

 

D. Metode, Ruang Lingkup, dan Tujuan Studi Analisis 
 
6. Ringkasan ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang sedang berlangsung pada Studi 

Analitis mengenai Perlindungan IP. Studi Analisis bertujuan untuk memberikan 
rekomendasi terperinci mengenai upaya perlindungan IP untuk merevisi kebijakan.  
 

7. Ruang Lingkup: Studi Analitis didesain untuk merespon temuan Laporan IED dan 
masalah-masalah operasional terkait implementasi upaya perlindungan IP. Studi Analisis 
meninjau secara singkat pengalaman implementasi upaya perlindungan IP ADB dan 
membandingkan upaya perlindungan IP ADB dengan kebijakan MFI lainnya dan menilai 
sejauh mana upaya perlindungan IP ADB konsisten dengan kebijakan MFI lainnya serta 
untuk mengidentifikasi ‘praktik baik’ dalam menjalankan upaya perlindungan IP.  
 

 

8. Metodologi: Studi Analitis dilakukan dengan melakukan studi literatur dan konsultasi 
secara internal di dalam ADB. Konsultasi tambahan dengan para pemangku kepentingan 
eksternal juga direncanakan, termasuk dengan Masyarakat Adat (lihat keterangan di 
bawah). Dokumen yang ditinjau meliputi: (i) SPS ADB dan SR3; (ii) Laporan IED dan 
Tanggapan Manajemen ADB; (iii) Dokumen proyek ADB yang terkait dengan upaya 
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perlindungan IP seperti beberapa Rencana Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Plan, 
IPP) yang terpilih, Kerangka Kerja Rencana Masyarakat Adat (Indigenous People 
Planning Framework, IPPF), Laporan Pemantauan dan mengkaji sejumlah keluhan yang 
disalurkan melalui Mekanisme Akuntabilitas ADB.7  
 

 

9. Proses konsultasi pemangku kepentingan merupakan bagian integral dari metodologi 
studi dan melibatkan konsultasi internal dengan staf upaya perlindungan sosial ADB dari 
departemen regional (Regional Department, RD) ADB8 dan Departemen Operasi Sektor 
Swasta (Private Sector Operation Department, PSOD). Konsultasi eksternal telah 
direncanakan dan akan melibatkan anggota-anggota organisasi masyarakat sipil, 
perwakilan dari DMC, klien sektor swasta, dan IP yang terdampak proyek beserta 
perwakilannya. Proses konsultasi ini akan mencakup pertemuan diskusi kelompok fokus 
untuk memastikan agar pembahasan tentang isu-isu spesifik dapat dilakukan secara 
mendalam. Konsultasi lebih lanjut ini akan didokumentasikan dan dianalisis, serta akan 
melengkapi studi ini dan menjadi masukan bagi kelanjutan pembaruan kebijakan SPS.  
 

   

E. Ringkasan Temuan 
 

E1.   Ringkasan Perbandingan 
 

10. Kebijakan upaya perlindungan IP telah dikembangkan selama 30 tahun terakhir dan telah 
terjadi keselarasan yang tinggi di antara MFI. Studi perbandingan berfokus pada 
konvergensi dan perbedaan dalam kebijakan IP MFI yang termasuk dalam peninjauan ini 
antara lain Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), African Development Bank 
(AfDB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), European 
Investment Bank (EIB), Inter-American Development Bank (IDB), International Finance 
Corporation (IFC), New Development Bank (NDB) dan Bank Dunia (World Bank/WB). 
Berikut adalah berbagai temuan dari hasil kajian perbandingan kebijakan MFI.  

 

11. Struktur Umum. SPS memuat pernyataan yang menaungi secara menyeluruh mengenai 
komitmen ADB terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan sosial. SPS mendukung 
hasil proyek yang berkelanjutan dengan melindungi lingkungan hidup dan masyarakat 
dari potensi dampak buruk proyek. SPS menetapkan tujuan, ruang lingkup, pemicu, dan 
prinsip untuk tiga bidang upaya perlindungan utama, termasuk upaya perlindungan 
Masyarakat Adat. Untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut dan mewujudkan prinsip-
prinsip kebijakan, ADB menjalankan kegiatan yang tercantum dalam bagian ‘Proses 
Pelaksanaan Kebijakan’ yang terdiri dari persyaratan upaya perlindungan khusus. Dalam 
hal terkait IP, kegiatan yang dimaksud adalah Persyaratan Upaya Perlindungan 3: 
Masyarakat Adat (Safeguard Requirement 3, SR3). Dengan demikian, terdapat 
pemisahan antara persyaratan substantif dan prosedural pada upaya perlindungan IP. 
Sedangkan, banyak MFI menyusun kebijakan IP mereka secara lebih terpadu sehingga 
kebijakan IP mereka tercakup dalam satu standar atau dalam satu kerangka upaya 

 
7  Lihat: https://www.adb.org/who-we-are/accountability-mechanism/main  
8  Terdapat lima Departemen Regional (DR) dalam ADB: Departemen Regional Asia Tengah dan Barat (DRATB), 

Departemen Regional Asia Timur (DRAT), Departemen Regional Asia Selatan (DARS), Departemen Regional Asia 
Tenggara (DRATG), dan Departemen Regional Kepulauan Pasifik (DRKP). 

https://www.adb.org/who-we-are/accountability-mechanism/main
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perlindungan yang berisi tujuan kebijakan, ruang lingkup dan pemicu, prinsip, dan 
persyaratan upaya perlindungan khusus yang harus dipenuhi oleh peminjam atau klien.  
 

 

12. Tujuan Kebijakan IP. ADB dan MFI lainnya memiliki kesamaan tujuan dalam upaya 
menghindari dan meminimalisasi potensi dampak buruk pada IP. Tujuan dasar SPS untuk 
“menghindari, meminimalisasi, dan memberi kompensasi atas potensi dampak buruk” 
dilengkapi lebih lanjut dengan tujuan SR3, yaitu “mendesain dan mengimplementasikan 
proyek melalui cara-cara yang menumbuhkan rasa hormat sepenuhnya pada identitas, 
martabat, hak asasi manusia (HAM), sistem mata pencaharian Masyarakat Adat, dan 
keunikan budaya sesuai definisi dari Masyarakat Adat terkait sehingga mereka dapat: (i) 
menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai dengan kebudayaannya, (ii) tidak 
mengalami dampak buruk akibat proyek, dan (iii) dapat berpartisipasi aktif dalam proyek-
proyek yang memengaruhi mereka.” MFI lainnya menjabarkan tujuan yang lebih rinci 
untuk mengarahkan kebijakan mereka, dengan mengacu pada prinsip persetujuan atas 
dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA, atau Free, Prior Informed 
Consent/FPIC), dengan pembangunan berkelanjutan, serta dukungan pada kaum 
perempuan dan anak perempuan serta kelompok lainnya dalam komunitas adat. 
 

 
13. Lingkup Penerapan atau Pemicu Kebijakan IP. Di dalam SPS terdapat kriteria 

operasional untuk dikategorikan sebagai Masyarakat Adat maka syaratnya adalah suatu 
kelompok sosial-budaya harus bersifat khas dan rentan, sehingga mereka bisa menjadi 
sasaran penerapan kebijakan upaya perlindungan. ADB dan kebijakan IP dari MFI 
pembanding menentukan kekhasan dengan memakai kriteria yang mirip, yaitu 
berdasarkan empat elemen: identifikasi diri, keterikatan kolektif pada sumber daya atau 
wilayah di area proyek, berbentuk lembaga yang terpisah, dan memiliki bahasa yang 
khas. Namun, tetap ada perbedaan dengan MFI lainnya. Sebagai contoh, untuk syarat 
“keterikatan kolektif”, WB memasukkan referensi khusus yang mencakup kondisi 
“penggunaan atau penguasaan secara musiman”, sementara SPS tidak merinci hal 
tersebut. Dalam Green Climate Fund terdapat referensi tentang bahasa-bahasa yang 
terancam punah, sementara SPS tidak mencakup referensi tersebut secara eksplisit. 
Perbedaan penting antara ADB dan MFI lainnya adalah bahwa Masyarakat Adat harus 
termasuk dalam kategori rentan selain bersifat khas. IFC tidak pernah mensyaratkan 
kerentanan sebagai kriteria tambahan. Dalam tinjauan terakhir tentang upaya 
perlindungan IP, WB menghapus “kerentanan” sebagai syarat dalam menerapkan 
kebijakan upaya perlindungan bagi Masyarakat Adat.  
 

 

14. Lingkup Kebijakan: Hanya IP, atau IP dan Masyarakat Rentan. Lingkup SR3 sangat 
terbatas pada IP yang sesuai kriteria identitas IP dan tidak mencakup kelompok rentan 
lainnya. Di banyak negara, terdapat berbagai hambatan untuk mengakui IP sebagai 
sebuah kelompok khusus sehingga mempersulit menerapkan upaya perlindungan bagi 
kelompok IP. Salah satu pendekatan yang diadopsi oleh beberapa MFI adalah 
memperluas ruang lingkup IP dengan memasukkan kelompok rentan lain yang mirip. 
AfDB tidak memiliki standar terpisah tentang IP tetapi “menganggap Masyarakat Adat 
sebagai kelompok rentan berkategori khusus”. Begitu pula dengan Standar Lingkungan 
Hidup dan Sosial (Environmental and Social Standard, ESS) 7 milik EIB yang berfokus 
pada masyarakat rentan dan IP dengan menggunakan standar yang disebut sebagai 
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standar ‘Hak dan Kepentingan Kelompok Rentan’ (Rights and Interests of Vulnerable 
Groups) dan revisi standar yang sedang diajukan yang dinamakan dengan Standar 7: 
Kelompok Rentan dan Masyarakat Adat.  

 

 

15. Penilaian Dampak Sosial (Social Impact Analysis, SIA). Proses SIA adalah penting 
untuk memperkuat keberadaan IP, dan memicu penerapan upaya perlindungan IP, serta 
mengukur dampak dari sebuah proyek terhadap IP. SR3 merupakan persyaratan yang 
tetap komprehensif, bahkan cukup mutakhir, jika dibandingkan dengan persyaratan MFI 
lainnya. Misalnya, referensi secara eksplisit untuk mengembangkan SIA melalui 
konsultasi dengan komunitas IP tidak terdapat pada upaya perlindungan IP dari MFI 
lainnya, seperti International Finance Corporation (IFC), World Bank (WB), European  
Bank for Reconstruction and Development, (EBRD), European Investment Bank (EIB), 
Inter-American Development Bank, IDB, dan Asian Infrastructure Investment Bank  (AIIB). 
Semua MFI, termasuk ADB, mensyaratkan perekrutan ahli-ahli yang berpengalaman dan 
kompeten untuk melaksanakan penilaian dampak proyek. SIA dalam SPS dilaksanakan 
secara terpisah dari penilaian dampak lingkungan hidup. Berbeda dengan SPS, lembaga 
lembaga lain seperti IFC, WB, dan EBRD secara eksplisit mensyaratkan pendekatan yang 
terintegrasi untuk kajian dampak lingkungan hidup dan sosial dari proyek.  

  

16. Pelibatan Pemangku Kepentingan (Pengungkapan Informasi dan Konsultasi). 
Semua MFI mensyaratkan peminjam atau klien untuk mengunkap informasi yang relevan 
mengenai proyeknya, termasuk dampak proyek terhadap IP dan upaya mitigasi yang 
menggunakan bahasa lokal yang mudah dimengerti dan sesuai kebudayaan setempat. 
Dalam kebijakan WB, IFC, dan IDB, terdapat penjelasan mengenai jenis informasi yang 
harus diungkap. Namun selain ADB, MFI lainnya tidak secara eksplisit mensyaratkan 
pengungkapan sepenuhnya dokumen rencana IPP dalam situs resmi mereka. MFI lainnya 
mempunyai standar umum pengungkapan informasi dan persyaratan ini juga menjadi 
bagian dalam standar pelibatan pemangku kepentingan. IDB mengharuskan peminjam 
untuk mengungkap informasi sejak awal proses pengembangan proyek dan perlu 
menetapkan suatu jadwal yang mencakup penyelenggaraan konsultasi yang bermakna. 
IFC juga mencantumkan secara spesifik Standar Pengungkapan Informasi yang 
menjelaskan tentang informasi apa saja yang relevan beserta cara mengkomunikasikan 
informasi terkait masyarakat terdampak. Semua MFI, termasuk ADB, membuat alokasi 
waktu untuk konsultasi bermakna dan partisipasi dari masyarakat terdampak dan 
pemangku kepentingan lainnya selama proyek berlangsung. Bagi EBRD, WB, dan IDB, 
berbagai persyaratan ini merupakan bagian dari standar pelibatan pemangku kepentingan 
mereka. Semua MFI menggarisbawahi pentingnya partisipasi perempuan dan kelompok 
rentan dalam kegiatan pelibatan pemangku kepentingan dan menentukan persyaratannya 
secara detail, termasuk menimbang dan menanggapi masukan dari pemangku 
kepentingan, bebas dari manipulasi dan pemaksaan, serta dokumentasi dan 
pengungkapan kegiatan konsultasi. ADB juga memiliki persyaratan serupa.  
 

17. Peran dan Tanggung Jawab. Di dalam SPS terdapat pembagian peran dan tanggung 
jawab antara ADB dan peminjam/klien dalam bab tentang Proses Pelaksanaan Kebijakan. 
Peminjam.klien bertanggung-jawab untuk melaksanakan SIA, pengungkapan informasi 
dan konsultasi, penerapan mekanisme penanganan keluhan, persiapan dan implementasi 
IPP dan IPPF, pemantauan dan evaluasi implementasi rencana mitigasi, serta kepatuhan 
pada hukum, regulasi, dan standar negara setempat. ADB berkomitmen untuk 
bekerjasama dengan peminjam/klien untuk memastikan bahwa semua tanggung jawab 
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tersebut dilaksanakan sesuai dengan SPS dan peraturan nasional. ADB melakukan 
peninjauan upaya perlindungan yang mencakup kegiatan kunjungan lapangan dan studi 
literatur sebagai bagian dari kegiatan uji kelayakan secara menyeluruh, supervisi, dan 
kegiatan pemantauan. ADB bertanggung jawab atas penyaringan, kategorisasi, 
pengungkapan informasi mengenai rencana IPP dan kerangka rencana IPPF, serta 
laporan pemantauan yang diunggah pada situs resmi ADB. Tim proyek ADB 
melaksanakan kunjungan supervisi. Secara umum peran dan tanggung jawab MFI 
pembanding memiliki definisi serupa dalam pernyataan kebijakan mereka, sementara 
peran dan tanggung jawab khusus peminjam diuraikan dalam standar yang terkait.  

 

18. Persyaratan Khusus (Dukungan Masyarakat Luas dan Persetujuan Atas Dasar 
Informasi Awal Tanpa Paksaan. Dalam SPS tercantum beberapa referensi Deklarasi 
PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat tahun 2007, termasuk referensi untuk 
“memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) dari 

komunitas adat sebelum pengesahan semua proyek yang berdampak pada mereka.”9  

Namun, SPS mensyaratkan dukungan masyarakat luas (Broad Community Support, 
BCS) ketimbang PADIATAPA. SPS mendefinisikan proses memperoleh persetujuan dari 
komunitas Masyarakat Adat yang terdampak sebagai “sebuah ekspresi kolektif dari 
komunitas Masyarakat Adat terdampak, melalui individu dan/atau perwakilan yang 
mereka akui, tentang dukungan masyarakat luas untuk kegiatan proyek.” Kegiatan proyek 
yang membutuhkan BCS termasuk: (i) mengembangkan kebudayaan dan pengetahuan 
Masyarakat Adat secara komersial; (ii) relokasi fisik dari tanah tradisional atau adat; dan 
(iii) mengembangkan secara komersial sumber daya alam dalam tanah adat yang akan 
berdampak pada mata pencaharian atau penggunaan budaya, seremonial, atau spiritual 
yang menentukan identitas dan komunitas Masyarakat Adat. EBRD, EIB, WB, IFC, dan 
IDB saat ini telah mengadopsi PADIATAPA sebagai standar mereka. Persyaratan BCS 
dan PADIATAPA adalah serupa secara operasional, dalam beberapa hal pokok seperti 
untuk prosedur, dokumentasi, dan negosiasi dengan itikad baik. Kajian komparatif tentang 
persetujuan pemangku kepentingan yang diperoleh secara BCS dan melalui prinsip 
PADIATAPA sedang dilaksanakan sebagai bagian dari Studi Analisis IP ini dan akan 
disajikan secara terpisah.  

 

 

19. Hubungan Antara Standar Nasional dan Internasional. ADB mensyaratkan bahwa jika 
kebijakan dan regulasi upaya perlindungan nasional berbeda dari SPS, maka ADB dan 
klien akan merumuskan dan menyepakati upaya-upaya spesifik untuk memastikan prinsip 
dan persyaratan kebijakan upaya perlindungan ADB dipatuhi sepenuhnya. Beberapa MFI 
memiliki ketentuan serupa, misalnya IFC, draf Standar 7 EIB, dan Kerangka Kerja 
Lingkungan Hidup dan Sosial IDB terbaru. Standar untuk Masyarakat Adat dari IDB juga 
mensyaratkan peminjam untuk mempertimbangkan hak-hak Masyarakat Adat yang 
terkandung dalam kewajiban dan komitmen hukum yang berlaku, “yang mencakup 
undang-undang nasional yang relevan, hukum internasional yang berlaku, atau dalam 
sistem hukum adat.” MFI lainnya, seperti WB, tidak membuat referensi khusus semacam 
itu. 
 

 
20. Mekanisme Penanganan Keluhan. Persyaratan SR3 terkait mekanisme penanganan 

keluhan (Grievance Redress Mechanism, GRM) diuraikan secara singkat. Kebijakan 
 

9  Lihat Paragraf 33, Hal. 10, SPS. 
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terbaru MFI lainnya, seperti IFC, WB, EBRD, EIB, IDB, dan AfDB lebih merinci tentang 
fitur-fitur yang diperlukan dari GRM. Kebijakan MFI lainnya mencakup ketentuan terperinci 
mengenai dokumentasi dan persyaratan berbagi informasi di antara pemangku 
kepentingan terkait, seperti formulir untuk menanggapi keluhan dan formulir untuk 
mengajukan keluhan, serta mencatat proses penyelesaian keluhan dan hirarki 
mekanisme GRM. Untuk penanganan keluhan, WB menekankan penggunaan yang 
sesuai untuk mekanisme pengaduan formal dan informal yang telah ada. Semua MFI 
menganut landasan bahwa mekanisme GRM perlu dibentuk pada tahap awal, memiliki 
aksesibilitas yang mudah, tidak memihak dan cepat tanggap. ADB mensyaratkan 
pembentukan GRM dengan menggunakan proses yang transparan dan mudah 
dimengerti, sesuai dengan budaya setempat, peka terhadap isu gender, dan mudah 
diakses. Pada umumnya dalam kebijakan MFI tidak memberikan penjelasan mengenai 
persyaratan untuk menjadi anggota tim GRM. Dalam kebijakan IFC dan ADB dinyatakan 
bahwa mekanisme keluhan tidak boleh menghalangi akses untuk penyelesaian keluhan 
di pengadilan.  

 

 
21. Mendorong Insentif dan Kesejahteraan Bagi IP. Tujuan utama semua MFI adalah 

memastikan IP mendapatkan manfaat dari intervensi pembangunan dan proyek yang 
dijalankan. Salah satu tujuan utama SR3 adalah memastikan IP menerima manfaat sosial 
dan ekonomi yang sesuai dengan kebudayaannya dari proyek yang memengaruhi 
kehidupan mereka. SR3 menyediakan daftar rinci berbagai kegiatan yang 
memperbolehkan para DMC untuk meminta bantuan finansial dalam rangka memenuhi 
tujuan kesejahteraan IP. WB dan Green Climate Fund juga secara spesifik menyatakan 
bahwa IP dapat mencari bantuan untuk berbagai inisiatif.  

 

 
22. Pemantauan, Pelaporan, dan Dukungan Kelembagaan. Semua MFI mensyaratkan 

pemantauan perencanaan dan implementasi upaya-upaya mitigasi. ADB mensyaratkan 
pemantauan yang sesuai risiko dan dampak proyek dan memiliki persyaratan eksplisit 
untuk pemantauan. Persyaratan tersebut mengharuskan klien menyiapkan laporan 
pemantauan tentang perkembangan implementasi rencana IPP, menyoroti isu-isu terkait 
kepatuhan dan tindakan korektif, serta menyerahkan laporan pemantauan semi-tahunan. 
Jenis persyaratan ini biasanya ditemukan dalam standar menyeluruh (misalnya untuk 
persyaratan pemantauan IFC terdapat dalam PS 7 dan diperjelas dalam PS 1) dan 
seringkali tercantum pada bagian tentang peranan MFI dan klien. Persyaratan 
pemantauan SR3 sesuai dengan standar persyaratan pemantauan dan pelaporan dari 
MFI lainnya, serta memiliki perincian yang serupa dengan MFI lainnya. Pada proyek yang 
memiliki dampak signifikan, sebagian besar MFI melibatkan ahli kompeten untuk 
menjalankan pemantauan, memberikan saran pada peminjam, melakukan verifikasi atas 
informasi pantauan dari peminjam, dan/atau merancang tindakan korektif. ADB 
mensyaratkan pelibatan “ahli kompeten dan berpengalaman eksternal atau organisasi 
non-pemerintah kompeten” untuk melakukan verifikasi, memberikan saran, dan 
merancang tindakan korektif. ADB mensyaratkan pengungkapan laporan pemantauan 
pada situs resminya. Semua MFI hanya memberikan sedikit informasi mengenai 
persyaratan untuk evaluasi dampak dan hasil dari pelaksanaan rencana mitigasi IP. 
Meskipun MFI mensyaratkan dilakukan penilaian kapasitas dan komitmen peminjam dan 
mensyaratkan dilakukan upaya peningkatan kapasitas yang diperlukan, EBRD, IFC, dan 
IDB tidak menyediakan bantuan dukungan implementasi dan program peningkatan 
kapasitas. Para peminjam dapat meminta bantuan teknis kepada WB dalam rangka 
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penguatan perencanaan dan kapasitas implementasi upaya perlindungan mereka dan 
lembaga terkait lainnya. Pada lampiran Persyaratan Upaya Perlindungan IP dan 
Pedoman Operasional Bagian F1, ADB menetapkan bahwa tim proyek melakukan 
penilaian kapasitas peminjam dan menawarkan bantuan program pelatihan untuk 
peningkatan kapasitas. 
 

 

23. Isolasi Secara Sukarela. Banyak MFI seperti IFC, WB, IDB, EIB, dan EBRD memiliki 
ketentuan khusus bagi IP yang hidup di lokasi terpencil atau dalam isolasi secara 
sukarela. Sementara, SR3 tidak memiliki ketentuan khusus terkait hal ini. 
 

 
E2. Tinjauan Atas Pengalaman Implementasi ADB 

 
24. Bagian ini menyajikan tinjauan singkat tentang pengalaman implementasi ADB, 

berdasarkan konsultasi putaran awal dengan staf upaya perlindungan ADB di departemen 
operasional ADB, termasuk departemen regional (operasi yang terkait pihak pemerintah) 
dan Departemen Operasi Sektor Swasta (operasi non-pemerintah). Berbagai pendapat 
dari konsultasi ini tidak mewakili semua staf dan belum tentu merupakan pendapat resmi 
Manajemen ADB. Analisis berikut akan dilengkapi dengan konsultasi para pemangku 
kepentingan untuk mengumpulkan pandangan mereka, termasuk dari masyarakat 
terdampak. Bagian ini akan dipublikasikan melalui dokumen tambahan. 
 

25. Pandangan dari Departemen Regional ADB (Regional Department, RD): Mengingat 
keragaman IP di Asia dan Kepulauan Pasifik, maka RD menggunakan pendekatan yang 
juga beragam dalam menerapkan SR3. Putaran awal konsultasi telah dilakukan untuk 
mengetahui masalah regional spesifik terkait implementasi SR3. Beberapa staf di kantor 
perwakilan (Resident Mission) ADB mengatakan bahwa permasalahan IP memiliki 
perbedaan dalam tingkatan yang beragam di negara-negara dalam satu wilayah tertentu. 
Departemen Regional Kepulauan Pasifik (Pacific Area Regional Department, PARD) ADB 
melaporkan bahwa kerjasama dengan WB menggunakan suatu ‘Pendekatan Umum’ 
untuk upaya perlindungan IP di wilayah tersebut. PARD mencatat bahwa praktik ADB 
untuk tidak memicu upaya perlindungan IP di negara-negara Kepulauan Pasifik perlu 
ditinjau ulang, dengan pertimbangan bahwa negara-negara tersebut memiliki populasi 
masyarakat adat yang dominan. PARD juga mencatat bahwa beberapa proyek PARD 
tetap mengikuti sejumlah persyaratan dalam SR3 tanpa perlu ada pemicu. Permasalahan 
serupa juga dilaporkan oleh Departemen Asia Tengah dan Barat (Central and West Asia 
Department, CWRD), karena upaya perlindungan IP jarang digunakan. Bagi CWRD, 
menentukan kriteria ‘kekhasan’ untuk memicu upaya perlindungan merupakan tantangan 
besar, khususnya untuk memenuhi kriteria ‘keterikatan kolektif pada lahan dan sumber 
daya di area proyek’. Selain itu, wilayah ini memiliki sejumlah etnis minoritas dan 
membedakan ‘pribumi’ dengan ‘etnis’ dapat menimbulkan masalah. Terlepas dari 
kesulitan ini, pada beberapa kasus ada proyek-proyek yang mematuhi persyaratan SR3 
dalam tingkatan yang cukup besar tanpa harus memicu penggunaan upaya perlindungan 
IP. Staf upaya perlindungan dari RD pada umumnya menganggap rendahnya jumlah 
proyek yang memicu upaya perlindungan IP tidak selalu terkait dengan kecenderungan 
untuk mengabaikan IP dalam desain proyek, tetapi lebih terpengaruh oleh sifat dan jenis 
proyek yang dibiayai oleh ADB. Beberapa isu dan tantangan utama yang diidentifikasi 
oleh RD antara lain:  
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● Proses identifikasi IP sangat kompleks dan ada kebutuhan untuk penjelasan 
konseptual tambahan tentang istilah teknis seperti "Masyarakat Adat", perbedaan 
antara masyarakat adat dan etnis minoritas, komunitas nomaden, dan keterikatan 
kolektif dengan tanah adat dan domain leluhur. Kepekaan politis dan kurangnya 
pengakuan terhadap komunitas IP yang kecil oleh DMC juga mempersulit proses 
identifikasi IP. Pendekatan fleksibel dan berimbang dibutuhkan untuk mengidentifikasi 
IP;  

● Kriteria kerentanan sebagai dasar pemicu upaya perlindungan IP sangat 
kompleks. Pada beberapa DMC, IP dan non-IP hidup berdampingan dan kelompok 
lain dapat mengklaim sebagai ‘indigenous/pribumi’. Dalam kasus seperti di atas, 
kerentanan menjadi faktor penentu dalam memicu penggunaan SR3;  

● Kecenderungan untuk menyatukan dampak pemukiman kembali tidak secara 
sukarela dengan dampak spesifik SR3 mengakibatkan pemukiman kembali tidak 
secara sukarela lebih diprioritaskan daripada dampak SR3; 

● Upaya Perlindungan IP sangat kompleks dan persiapannya memakan waktu 
yang lama. Upaya Perlindungan IP memiliki persyaratan detail dan khusus, 
berorientasi pada proses dari segi proses konsultasi, persetujuan, upaya mitigasi, 
upaya bermanfaat, dan mekanisme penanganan keluhan. Sebagai hasilnya, 
persiapan dan implementasi proyek di area dengan populasi IP akan memakan waktu 
lebih lama.  

● Kendala sumber daya seperti sumber daya keuangan, waktu dan keahlian yang 
diperlukan dalam uji kelayakan persiapan proyek dan menerapkan upaya 

perlindungan IP merupakan kesulitan yang umum terjadi; 

● Kapasitas kelembagaan peminjam bisa sangat terbatas karena tingginya frekuensi 
pergantian pegawai dan ketergantungan berlebih pada konsultan;  

● Diperlukan kajian SIA yang solid untuk memperkuat uji kelayakan upaya 
perlindungan IP dan implementasi dan pemantauannya;  

● Perlu dibedakan pendekatan antara negara-negara berkembang kepulauan kecil 
(Small Island and Developing States, SIDS) dan DMC dengan FCAS. Pada 
implementasi upaya perlindungan IP di banyak negara SIDS sebagian besar 
populasinya merupakan IP. Sedangkan terkait situasi FCAS, untuk mematuhi 
persyaratan prosedural sulit dilakukan karena konflik berkepanjangan, terjadi 
kekerasan, dan terdapat situasi lainnya yang termasuk kategori situasi rapuh.  

● Keterampilan staf. Perlu ada penambahan jumlah staf upaya perlindungan IP dalam 
ADB yang memiliki keahlian yang sesuai untuk mendukung implementasi 
permasalahan IP dalam proyek-proyek yang dibiayai ADB. 

 
26. Pandangan dari Departemen Operasi Sektor Swasta (Private Sector Operations 

Department, PSOD): PSOD memiliki banyak pengalaman serupa dengan RD dalam 
menerapkan SR3 di kawasan Asia dan Kepulauan Pasifik. Namun, sifat operasi dengan 
pihak non-pemerintah (non-sovereign operation, NSO) mempunyai kesulitan tersendiri 
dan ada peluang yang unik. SR3 dirancang dengan mempertimbangkan pemrosesan 
pembiayaan proyek, sementara PSOD juga berurusan dengan modalitas pembiayaan 
lainnya seperti Intermediasi Pembiayaan, Pembiayaan Korporasi atau Pembiayaan 
Korporasi Umum. PSOD sering mengerjakan proyek yang lokasi fisik/desainnya telah 
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ditentukan, lahannya sudah diperoleh atau dibeli, atau pengadaan lahan dan konstruksi 
proyek telah dimulai. Dalam kasus seperti ini, pengaruh ADB menjadi terbatas untuk 
menentukan desain dan implementasi proyek terutama terkait konsultasi dengan IP yang 
terdampak, dan keterlibatan pemangku kepentingan, dan menggunakan persyaratan 
BCS. 

 

27. Ada kemungkinan klien non-pemerintah enggan menggunakan upaya perlindungan IP, 
karena mereka menganggap hal tersebut rumit dan memerlukan biaya lebih. Masalah ini 
juga diperburuk dengan keterbatasan data dan informasi umum yang tersedia mengenai 
IP dan kepekaan politis terkait isu-isu IP, terutama mengenai tanah adat dan status adat 
IP yang mungkin tidak diakui secara resmi oleh pemerintah. Kurangnya keahlian khusus 
dan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi SR3, termasuk penilaian dampak 
materiel dan non-materiel sebuah proyek terhadap IP dan identifikasi manfaat proyek 
yang sesuai kebudayaan IP juga menjadi masalah utama. Dampak pada tata ruang 
(‘spasial’) suatu proyek terhadap IP dapat meluas ke luar lokasi fisik proyek terkait. 
Demikian pula, dampak ‘sementara’ suatu proyek juga dapat melampaui masa 
pengerjaan proyek yang telah ditetapkan dan/atau melampaui masa pembiayaan ADB. 

 

28. Terlepas dari semua tantangan ini, masih ada peluang bagi klien NSO untuk menerapkan 
persyaratan upaya perlindungan. NSO sudah mengenal konsep "tanggung jawab sosial 
perusahaan", (Corporate Social Responsibility, CSR) maka dengan mempertahankan 
hubungan yang bermakna dengan masyarakat yang terkena dampak, CSR ini akan 
menjadi perhatian dan suatu kepentingan bagi klien NSO. Terbuka kemungkinan untuk 
mendorong klien NSO mempersiapkan rencana IPP yang komprehensif sebagai 
pengganti atau tambahan dari kegiatan CSR mereka. PSOD sering bekerjasama dengan 
MFI lainnya (seperti IFC, JBIC, AIIB dan EBRD) yang memiliki kebijakan upaya 
perlindungannya masing-masing. Dalam pengalaman PSOD, sebagian besar klien cukup 
mengenal dan berpengalaman dalam menerapkan Standar Pelaksanaan IFC. Maka, 
penyelarasan secara substansi dengan proses MFI lain akan membantu PSOD dalam 
melakukan persuasi intens yang mendorong klien menerapkan upaya perlindungan IP. 
Penyelarasan kebijakan semacam itu juga akan mengurangi biaya dan waktu dalam 
menyiapkan dan merencanakan upaya perlindungan untuk proyek-proyek yang dibiayai 
bersama antar MFI. 

 

F. Isu-isu utama untuk dipertimbangkan lebih lanjut  
 

29. Berdasarkan hasil Studi Analitis awal, berbagai permasalahan yang dirangkum dalam 
Tabel 1 berikut memerlukan perhatian lebih lanjut selama proses pembaruan: 

 
Table 1: Sorotan permasalahan utama untuk dipertimbangkan lebih lanjut.  
 

A – Memperjelas istilah teknis, konsep, dan persyaratan upaya perlindungan: 

1- Menyusun penjelasan istilah dan konsep teknis seperti 'perbedaan antara 
Masyarakat Adat dan etnis minoritas', 'keterikatan kolektif terhadap tanah', 
'manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai kebudayaan setempat', 'GRM yang 
sesuai kebudayaan setempat', pemicu non-materil seperti 'martabat', 'hak asasi 
manusia', dan 'pengarusutamaan IP'; 
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2- Menguraikan penjelasan 'dampak positif' sebagai pemicu upaya perlindungan IP 
dan persyaratan yang terkait, termasuk kebutuhan untuk menyiapkan rencana 
IPP;  

B - Identifikasi IP dan Pemicu: 

3- Menentukan apakah dasar mengidentifikasi IP hanya berdasarkan pada sifat 
'kekhasan' saja, atau kedua persyaratan baik 'khas' maupun 'rentan' tetap 
dgunakan; 

4- Menguraikan penjelasan tentang pemicu non-materil seperti 'martabat', 'hak 
asasi manusia', 'budaya', serta prosedur dan perangkat penilaian; 

C – Memperbaiki persyaratan dan proses SR3:  

5- Memperbaiki penilaian SIA agar tidak hanya terbatas pada dampak pemukiman 
kembali tidak secara sukarela', dan mempertimbangkan dampak non-materil, 
serta metode dan perangkat apa yang akan digunakan untuk melakukan 
penilaian tersebut;  

6- Mengembangkan prosedur terkait upaya mitigasi agar tidak hanya berfokus 
pada kompensasi untuk upaya perlindungan pemukiman kembali tidak secara 
sukarela dan menangani kerugian non-materil seperti hilangnya mata 
pencaharian dan pembagian manfaat proyek secara adil; 

7- Memperbaiki prosedur konsultasi pada desain proyek serta persiapan dan 
implementasi rencana IPP untuk memastikan partisipasi aktif IP; 

8- Mengembangkan upaya-upaya untuk membuat GRM lebih inklusif dengan 
menghadirkan wakil IP dan diadakan di wilayah IP, serta menggunakan 
mekanisme penyelesaian konflik tradisional IP sebagai langkah awal GRM; 

9- Mengembangkan sistem pemantauan dan pelaporan yang tidak hanya berfokus 
pada pengadaan tanah dan pemantauan pemukiman kembali, termasuk 
pemantauan indikator dampak non-materil; 

10- Mendorong pengembangan kapasitas untuk staf upaya perlindungan ADB dan 
staf peminjam/klien;  

D - Ketentuan Tambahan: 

11- Mempertimbangkan pendekatan yang akan digunakan untuk mengatasi potensi 
kepekaan politis dari implementasi SR3 di antara para peminjam; 

12- Analisis dan konsultasi lanjutan mengenai penggunaan prinsip PADIATAPA atau 
tetap menggunakan BCS; 

F – Operasi Non-Pemerintah (NSO): 

13- Pembaruan SR3 untuk memperjelas dan menyesuaikan persyaratan upaya 
perlindungan dengan berbagai modalitas pembiayaan NSO; 

14- Peluang untuk melakukan penyelarasan SR3 dengan Kebijakan MFI lainnya 
secara lebih dekat, termasuk persyaratan substansial dan prosedural, tanpa 
mengurangi hasil upaya perlindungan. 

 

G. Langkah Selanjutnya 
 

30. Ringkasan ini menyajikan temuan-temuan utama dari Studi Analitis yang telah dikerjakan 
hingga saat ini. Ringkasan ini dipersiapkan sebagai materi latar belakang untuk konsultasi 
pemangku kepentingan yang sedang berlangsung. Dokumen ini menyajikan informasi 
ringkas mengenai perbandingan SR3 dengan MFI lainnya kepada para pemangku 
kepentingan, termasuk hal-hal yang konvergen (serupa) maupun yang berbeda dari 
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upaya perlindungan IP. Sebagai tambahan, ringkasan ini menyimpulkan perspektif staf 
upaya perlindungan ADB tentang tantangan utama dalam menerapkan upaya 
perlindungan IP secara regional. Para pemangku kepentingan eksternal dapat 
menggunakan informasi ringkasan ini sebagai bahan untuk memberi masukan mengenai 
proses pembaruan SR3 dan memberikan rekomendasi konkrit agar kebijakan yang 
diperbarui lebih substantif dan dapat diimplementasi. Rekomendasi dan masukan dari 
konsultasi pemangku kepentingan eksternal akan digunakan untuk memperbarui dan 
melengkapi Studi Analitis yang akan mencakup rekomendasi mengenai format, struktur, 
dan konten revisi SR3. Setelah siap, Studi Analitis yang mendetail akan dipublikasikan 
dalam format draf dan akan diungkapkan pada situs ADB sebagai bahan konsultasi publik, 
untuk ditinjau, dan diberi komentar dari masyarakat.  


