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I. PENGANTAR 
 

1. Asian Development Bank (ADB) sedang melakukan tinjauan komprehensif dan 
pembaruan terhadap Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB, 2009 
(Safeguard Policy Statement, SPS).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 akan didasarkan pada 
hasil temuan dan rekomendasi Laporan IED yang telah disetujui oleh Manajemen 
ADB. Pembaruan kebijakan ini akan berupaya untuk memperbarui kebijakan SPS, 
dengan mempertimbangkan konteks pembangunan yang telah berubah, dan 
perubahan kebutuhan dan kapasitas anggota negara berkembang (Developing 
Member Countries, DMC); serta memanfaatkan peluang untuk melakukan 
harmonisasi yang lebih luas dengan prinsip dan standar kebijakan lembaga keuangan 
multilateral lainnya (Multilateral Financial Institutions, MFI). Pembaruan ini akan 
mempertimbangkan keragaman modalitas dan operasional pinjaman ADB, termasuk 
sektor swasta, serta persyaratan dalam konteks situasi yang berbeda seperti situasi 
yang rapuh dan terpengaruh dampak konflik (Fragile and Conflict Affected Situations, 
FCAS), juga di negara berkembang kepulauan kecil (Small Island Developing States, 
SIDS) dan untuk bantuan darurat. Secara keseluruhan, pembaruan kebijakan 
dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan upaya 
perlindungan, dengan berbagai cara yang dimaksudkan untuk 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 (dipublikasikan) secara penuh. Keterlibatan dan 
konsultasi pemangku kepentingan akan melalui tiga fase utama: (i) informasi awal dan 
penjangkauan mengenai pola pendekatan secara keseluruhan yang digunakan untuk 
proses pembaruan kebijakan dan rencana keterlibatan pemangku kepentingan; (ii) 

 
1  ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. https://www.adb.org/documents/safeguard-

policy-statement 
2  Departmen Evaluasi Independen. 2020. Evaluation Document: Effectiveness of the 2009 Safeguard Policy 

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

Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi; 4. Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja; 5. Kesehatan & 
Keselamatan Masyarakat dan Pekerja; 6. Pengadaan Tanah, Pembatasan Akses dan Pemukiman Kembali 
Tidak Secara Sukarela; 7. Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Pengungkapan Informasi, dan Mekanisme 
Penanganan Keluhan; 8. Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; 9. Sistem Upaya 
Perlindungan Negara; 10. Warisan budaya; 11. Upaya Perlindungan dalam Berbagai Modalitas Pembiayaan; 
12. Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial dan Penilaian Risiko; 13. Perubahan iklim; 14.. Upaya Perlindungan 
dalam Situasi Rawan dan Terdampak Konflik dan Negara Berkembang Kepulauan Kecil (FCAS/SIDS). Studi 
tambahan juga dapat dilakukan jika diperlukan.   

4  Studi ini dimaksudkan untuk melengkapi evaluasi oleh IED yang selesai pada Mei 2020 dan tidak akan 
menduplikasi hasil kerja IED mengenai efektivitas keseluruhan SPS.  

https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement
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konsultasi mengenai studi analitis; dan (iii) konsultasi mengenai draf naskah kebijakan. 
Dalam proses ini 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 analitis tentang Pencegahan dan 
Pengurangan Polusi.  

 

II. METODOLOGI 
 

3. Tujuan. Draf konsultasi ini memiliki empat tujuan, yakni: (i) melakukan tinjauan 
terhadap kerangka kebijakan upaya perlindungan ADB saat ini dan tinjauan terhadap 
dokumen catatan praktik dan tantangan dalam pencegahan dan pengurangan polusi; 
(ii) melakukan perbandingan secara luas atas persyaratan kerangka kerja upaya 
perlindungan lainnya yang digunakan oleh lembaga keuangan multilateral lainnya 
(MFI); (iii) melihat aspek lain dari lingkungan hidup dan isu-isu yang muncul saat ini 
yang belum tercakup dalam kebijakan MFI yang ada; dan (iv) menyajikan hasil temuan 
awal kajian ini untuk dikembangkan lebih lanjut dan didiskusikan dengan berbagai 
pemangku kepentingan agar hasilnya dapat dimasukkan dalam revisi kerangka upaya 
perlindungan.  
 

4. Metodologi. Studi literatur dilakukan untuk membandingkan kebijakan upaya 
perlindungan beberapa MFI yang dipilih, dibandingkan dengan SPS dan dokumen 
terkait topik pencegahan dan pengurangan polusi. Selain itu, praktik dan pengalaman 
implementasi ADB saat ini juga didokumentasikan secara ringkas. Hal ini didasarkan 
pada tinjauan secara internal dengan staf upaya perlindungan ADB dan selanjutnya 
akan dilengkapi dengan hasil tinjauan dan masukan tambahan dari pemangku 
kepentingan lainnya. Dalam studi ini dilakukan tinjauan terhadap lima MFI selain ADB 
yakni: Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), European Bank for Reconstruction 
and Development (EBRD), International Finance Corporation (IFC), Inter-American 
Development Bank (IDB) dan Bank Dunia (World Bank, WB). Kelima MFI ini dipilih 
karena model bisnis mereka mirip dengan ADB, dengan kombinasi pembiayaan 
kepada pihak pemerintah dan non-pemerintah. Selain itu, semua MFI tersebut sudah 
lebih dulu memperbarui kebijakan upaya perlindungan mereka dibandingkan dengan 
ADB.  

 

III. PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN POLUSI DALAM SPS 
ADB, 2009 

 

A. Ketentuan Kebijakan yang Ada Tentang Pencegahan dan Pengurangan Polusi 
 
5. SPS berisi prinsip-prinsip kebijakan dan persyaratan untuk pencegahan dan 

pengurangan polusi. Prinsip-prinsip kebijakan ini tercakup pada Prinsip Kebijakan 
nomor 9 untuk Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup, dan dalam SPS Lampiran 1, 
Persyaratan Upaya Perlindungan 1: Lingkungan Hidup (SR1). Dalam Prinsip 
Kebijakan pencegahan dan pengurangan polusi terdapat 5 elemen:  

 
(i) Menerapkan teknologi dan praktik pencegahan dan pengendalian polusi yang 

konsisten dengan praktik baik internasional sebagaimana tercermin dalam standar 

 
5  Silakan merujuk ke situs web ADB dan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan untuk keterangan yang 

lebih lanjut. https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review 

https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review
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yang diakui secara internasional sebagaimana terdapat dalam Pedoman 
Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Keselamatan Kelompok Bank Dunia 
(Environmental, Health and Safety Guidelines of World Bank Group, EHS WBG)6.  

(ii) Mengadopsi proses produksi yang lebih bersih dari polusi dan praktik efisiensi 
energi yang baik.  

(iii) Menghindari polusi, atau, jika penghindaran tidak dimungkinkan, maka harus 
meminimalkan atau mengendalikan intensitas atau beban emisi dan pembuangan 
polutan, termasuk emisi gas rumah kaca yang langsung maupun tidak langsung, 
dan mengendalikan proses produksi yang menghasilkan limbah, serta pelepasan 
bahan berbahaya dari proses-proses produksi, transportasi, penanganan, dan 
penyimpanannya.  

(iv) Menghindari penggunaan bahan berbahaya yang dilarang atau yang dihapuskan 
secara bertahap berdasarkan ketentuan internasional.  

(v) Membeli, menggunakan, dan mengelola pestisida berdasarkan pendekatan 
pengelolaan hama terpadu dan mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia 

sintetis. 

6. SR1 menetapkan persyaratan untuk kajian lingkungan hidup, yang mencakup 
persyaratan untuk penilaian potensi dampak lintas batas, seperti polusi udara, 
penggunaan atau kontaminasi yang meningkat pada perairan internasional, serta 
dampak global, seperti emisi gas rumah kaca. SR1 dalam Pedoman EHS tercantum 
standar kinerja dan upaya yang lazim diterima dan diterapkan pada suatu proyek. 
Apabila standar kinerja dan upaya dalam peraturan suatu negara setempat berbeda 
dari kebijakan EHS, maka peminjam/klien akan mengikuti ketentuan standar yang 
lebih ketat. Jika standar atau upaya yang kurang ketat adalah sesuai dengan kondisi 
proyek tertentu, peminjam/klien perlu memberikan pembenaran (justifikasi) yang 
lengkap dan terperinci untuk setiap alternatif yang diusulkan sesuai dengan 
persyaratan yang disajikan dalam SPS. Selain itu, SPS mencantumkan lima bidang 
spesifik yang berkaitan dengan pencegahan dan pengurangan polusi yang harus 
dipertimbangkan, yaitu: i) Pencegahan Polusi, Konservasi Sumber Daya dan Efisiensi 
Energi; ii) Limbah; iii) Bahan berbahaya; iv) Penggunaan dan Pengelolaan Pestisida; 
and v) Emisi Gas Rumah Kaca. SPS ADB dilengkapi dengan Pedoman Operasional 
ADB Bagian F1, yang menjadi panduan bagi staf ADB dalam implementasi kebijakan 
mengenai pencegahan dan pengurangan polusi.  

 

B. Pengalaman dalam implementasi kebijakan yang ada 
 
7. SPS diberlakukan sejak Januari 2010 dan diterapkan untuk semua proyek yang 

dibiayai dan/atau dikelola oleh ADB. Laporan IED menyatakan bahwa hasil upaya 
perlindungan lingkungan hidup telah cukup memenuhi penerapan SPS, termasuk 
dalam hal pencegahan pencemaran. Namun, dampak tidak langsung, kumulatif dan 
risiko yang ditimbulkan perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan pelaksanaan proyek 
perlu diperkuat. Umpan balik internal yang diperoleh selama proses pembaruan telah 
mengidentifikasi bahwa penerapan SPS bervariasi. Pengalaman dari berbagai 
Departemen Regional ADB dirangkum dalam bagian ini dan beberapa masalah utama 
yang berhasil diidentifikasi disajikan sebagai contoh. 

 
8. Salah satu kesulitan utama dalam menerapkan kebijakan mengenai pencegahan dan 

pengurangan polusi adalah terkait pemahaman atau interpretasi mengenai standar 

 
6  Grup Bank Dunia. 2007Pedoman Umum Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan Hidup (EHS). Washington, 

AS. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-
ifc/policies-standards/ehs-guidelines 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
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yang harus diterapkan dan kesulitan dalam melakukannya untuk semua jenis polutan. 
Misalnya, di beberapa negara DMC, tingkat kebisingan dasar sudah di atas standar 
yang ditetapkan dalam Pedoman EHS, dan terdapat kesulitan untuk memenuhi 
persyaratan tersebut. Selain itu, langkah-langkah mitigasi seringkali memiliki dampak 
sosial ekonomi, yang tidak tercakup dengan baik dalam kajian upaya perlindungan. 
Hal ini sebagian disebabkan karena kajian sosial dilaksanakan terpisah dari kajian 
lingkungan hidup, sehingga kurang mempertimbangkan masalah yang saling terkait. 
Standar kebisingan dalam konteks nasional juga sering berbeda dengan standar pada 
Pedoman EHS, yang menyebabkan terjadi kesulitan untuk memperoleh dukungan dari 
negara DMC dalam menggunakan standar EHS, sedangkan proyek serupa lainnya 
mengikuti standar nasional.  

 

9. Negara DMC juga mengalami kesulitan dalam memenuhi standar Pedoman EHS 
untuk kualitas udara yang mengikuti standar nilai yang ditetapkan Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO). Meskipun di dalam pedoman WHO terdapat pendekatan 
untuk pencapaian target interim secara bertahap dalam mengurangi polusi, tetapi SPS 
tidak memberikan panduan khusus tentang penggunaan standar ini dan bagaimana 
mempertimbangkan target interim bertahap tersebut. Demikian pula, DMC kesulitan 
dan tidak konsisten dalam menentukan level dasar polusi dan melakukan pemantauan 
dengan parameter kualitas udara karena SPS tidak menetapkan persyaratan khusus 
untuk aspek-aspek ini. Di dalam Pedoman EHS terdapat pernyataan bahwa yang 
diterapkan adalah standar nasional yang berlaku, kecuali jika tidak ada standar 
nasional, maka standar dari pedoman WHO yang harus dipenuhi. Hal ini menimbulkan 
kesulitan dalam melakukan interpretasi atas kebijakan SPS, karena SPS dengan jelas 
menyatakan bahwa apabila terdapat standar nasional dan internasional, maka yang 
diberlakukan adalah standar yang 'paling ketat' sebagaimana standar dalam Pedoman 
EHS. Oleh karena itu, secara struktural kebijakan ini tidak konsisten dan sulit untuk 
dilaksanakan.   

 

IV. TEMUAN STUDI PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN POLUSI 
 

A. Temuan Penting Awal dari Analisis Tolok Ukur 
 

10. Studi Analitis yang dilaksanakan adalah untuk mengkaji kebijakan ADB dalam hal 
pencegahan dan pengurangan polusi dibandingkan dengan kebijakan dari lima MFI 
pembanding. Perbandingan dilakukan terhadap serangkaian bidang tematik, termasuk 
pencegahan polusi, konservasi sumber daya dan efisiensi energi, limbah, bahan 
berbahaya, penggunaan dan pengelolaan pestisida, dan emisi gas rumah kaca. Hasil 
dari analisis ini adalah mengidentifikasi perbedaan utama antara kebijakan ADB dan 
kebijakan MFI lainnya, termasuk bidang dan sub-topik yang perlu diperkuat atau 
diperjelas dalam hal prinsip dan persyaratan kebijakan, atau panduan yang perlu 
diperjelas untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Rincian lebih lanjut dari hasil 
kajian tersebut disajikan di bawah ini.  
 

11. Umum. SPS mencakup persyaratan untuk menerapkan teknologi dan praktik 
pencegahan dan pengendalian polusi yang konsisten dengan praktik baik 
internasional, sebagaimana tercermin dalam standar yang diakui secara internasional 
seperti Pedoman EHS WBG. Standar-standar yang ditetapkan dalam Pedoman EHS 
WBG secara luas digunakan sebagai referensi oleh sebagian besar MFI. Pengalaman 
ADB dalam penerapan kebijakan ini serta tantangan pelaksanaannya dirinci dalam 
paragraph 8. Pedoman ini diterapkan secara bervariasi antar MFI. Secara umum, 
sebagian besar MFI tidak menerapkan Pedoman EHS sebagai persyaratan kebijakan 
yang ketat, sehingga penerapannya jauh lebih fleksibel daripada ADB. Kejelasan 
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tentang kapan dan bagaimana standar dan pedoman praktik baik internasional lainnya 
yang harus diterapkan pada suatu proyek juga perlu dipertimbangkan.  
 

12. Pencegahan Polusi, Konservasi Sumber Daya dan Efisiensi Energi. SPS 
menetapkan persyaratan untuk menghindari, meminimalkan pengendalian emisi dan 
pembuangan polutan sebagai bagian dari desain proyek. ADB saat ini tidak memiliki 
definisi polusi sedangkan MFI pembanding lebih jelas tentang hal ini sehingga lebih 
jelas menetapkan ruang lingkup yang tercakup dalam kerangka upaya perlindungan 
mereka antara lain polusi bau yang mengganggu, radiasi dan polusi cahaya. Semua 
MFI termasuk ADB memang menetapkan persyaratan untuk mengurangi konsumsi 
dan penggunaan bahan baku serta efisiensi energi, tetapi kurang dijelaskan 
bagaimana memenuhi persyaratan tersebut. WB dan IFC menggunakan data standar 
acuan sebagai pembanding efisiensi yang diusulkan pada desain dan proses proyek 
sebagai salah satu cara untuk memastikan efisiensi yang ketat. 
 

13. Dari analisis aspek lain dalam hal pencegahan polusi serta konservasi dan efisiensi 
sumber daya, terlihat jelas bahwa MFI lain lebih luas cakupannya daripada ADB. 
Misalnya, sehubungan dengan efisiensi sumber daya, WB memiliki persyaratan 
khusus untuk penggunaan energi, penggunaan air, dan penggunaan bahan baku. WB 
dan IFC juga mengkaitkan kebijakannya dengan panduan mengenai industri tertentu 
di berbagai sektor. SPS memang mengacu pada konservasi sumber daya secara 
umum, tetapi tidak secara khusus mengatur konservasi antar sumber daya. Air adalah 
salah satu bidang utama di mana MFI lain lebih eksplisit, dengan WB, IFC, EBRD dan 
AIIB semuanya menetapkan persyaratan khusus. Misalnya, EBRD dan WB 
memerlukan perhitungan neraca air yang harus dilengkapi untuk proyek yang 
penggunaan sumber daya airnya tinggi. 
 

14. Baik IFC dan AfDB mengacu pada perubahan kondisi sekitar dan kemampuan 
asimilatif atau daya dukung lingkungan hidup dan bagaimana hal ini harus 
dipertimbangkan terkait penggunaan lahan yang ada dan rencana penggunaan lahan 
di masa depan, lokasinya seberapa dekat dengan kawasan keanekaragaman hayati 
dan potensi dampak kumulatif. Hal ini tidak secara jelas tercakup dalam SPS, 
meskipun ketika proyek-proyek memang menyebabkan kontribusi sumber emisi yang 
signifikan di kawasan yang terdegradasi, maka perlu ada strategi untuk memperbaiki 
kondisi sekitarnya. Perlu ada penjelasan lebih lanjut di dalam SPS mengenai definisi 
kawasan lingkungan hidup yang terdegradasi. 
 

15. Dari analisis kebijakan yang dilakukan, setiap MFI memiliki persyaratan khusus. 
Misalnya, WB memiliki persyaratan untuk penilaian kesehatan dan keselamatan di 
lahan yang terkontaminasi, sedangkan EBRD memiliki persyaratan khusus yang 
dikaitkan dengan standar Uni Eropa (UE).  
 

16. Limbah dan Bahan Berbahaya. SPS menerapkan tingkatan hierarki mitigasi polusi 
dengan langkah menghindari, meminimalkan, atau mengontrol limbah. Jika limbah 
tidak dapat dipulihkan atau digunakan kembali, limbah tersebut harus diolah, 
dimusnahkan, dan dibuang dengan benar secara ramah lingkungan hidup. ADB 
selaras dengan sebagian besar kebijakan MFI lain dalam prinsip-prinsip ini, meskipun 
persyaratan di MFI lain cenderung lebih kuat. Misalnya, untuk limbah berbahaya, SPS 
hanya mensyaratkan bahwa alternatif pembuangan yang baik secara ramah 
lingkungan hidup harus dijajaki dengan mempertimbangkan adanya pembatasan 
pergerakan lintas batas sesuai konvensi internasional yang berlaku. MFI lain lebih 
eksplisit dalam persyaratan mereka seperti EBRD yang mengharuskan pemenuhan 
standar UE. Persyaratan pembuangan limbah diselaraskan dalam kebijakan MFI dan 
dinyatakan bahwa harus dilakukan oleh pihak ketiga yang merupakan kontraktor yang 
memiliki reputasi dan berlisensi. MFI lain secara konsisten mensyaratkan dokumentasi 
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mengenai rantai pengawasan apabila pembuangan limbah dipindahkan ke luar lokasi 
dan/atau dikelola oleh pihak ketiga. Hal ini tidak disyaratkan oleh ADB dan juga tidak 
disebutkan oleh AIIB dalam kebijakan mereka. 
 

17. Untuk bahan berbahaya, persyaratan SPS diselaraskan dengan MFI lain di mana 
peminjam/klien akan menghindari pembuatan, perdagangan, dan penggunaan zat dan 
bahan berbahaya dengan mematuhi larangan atau penghapusan penggunaan bahan 
berbahaya secara internasional dan akan mempertimbangkan penggunaan bahan 
pengganti yang kurang berbahaya. 
 

18. Penggunaan dan Pengelolaan Pestisida. SPS mensyaratkan Pengendalian Hama 
Terpadu dengan pemakaian pestisida sebagai pilihan terakhir. SPS mensyaratkan 
bahwa tidak boleh ada penggunaan pestisida yang digolongkan sebagai Bahaya Kelas 
I-a, I-b dan membatasi penggunaan Kelas II sebagaimana ditetapkan oleh WHO 
dalam hal negara setempat tidak memiliki sistem yang efektif untuk pengendalian dan 
penggunaan pestisida tersebut; atau jika bahan pestisida tersebut digunakan oleh 
personel tanpa melalui pelatihan, atau tidak menggunakan peralatan, dan fasilitas 
yang tepat. MFI lain tidak secara langsung merujuk klasifikasi WHO selain AIIB. WB 
menyatakan bahwa penggunaan pestisida harus didasarkan pada penilaian risiko. 
Kebijakan SPS juga mengacu pada Kode Etik Organisasi Pangan dan Pertanian 
(FAO) tentang Distribusi dan Penggunaan Pestisida Secara umum, SPS ADB telah 
mengadopsi persyaratan Standar Kinerja IFC untuk Penggunaan Pestisida, seperti 
halnya dilakukan oleh berbagai MFI pembanding.  
 

19. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). SPS mengharuskan peminjam/klien untuk 
mendorong pengurangan emisi GRK, sesuai dengan sifat dan skala operasi dan 
dampak proyek. Dengan demikian, pihak proyek yang diperkirakan akan 
menghasilkan gas rumah kaca, akan diwajibkan mengukur berapa volume emisi 
langsung dari fasilitas dalam batas fisik proyek dan emisi tidak langsung yang terkait 
dengan produksi listrik di luar lokasi yang digunakan oleh proyek. Ambang batas 
signifikan yang harus dipertimbangkan untuk persyaratan ini umumnya setara dengan 
100.000 ton karbon dioksida per tahun. Ini adalah emisi agregat dari sumber langsung 
dan sumber tidak langsung yang terkait dengan energi listrik yang dibeli untuk 
konsumsi sendiri. Kebijakan tersebut juga mensyaratkan bahwa peminjam/klien harus 
melakukan kuantifikasi dan pemantauan sesuai dengan metodologi yang diakui 
secara internasional; dan mengevaluasi opsi yang layak secara teknis dan finansial 
untuk mengurangi atau mengimbangi emisi GRK dan memilih opsi yang sesuai. 
Dibandingkan dengan ADB, EBRD secara khusus menyebutkan perlunya 
mempertimbangkan opsi untuk “menghindari atau meminimalkan” GRK terkait proyek, 
dan bukan “mengurangi atau mengimbangi”. EBRD juga memberikan penjelasan 
tentang jenis opsi yang dapat dipilih, seperti alternatif lokasi proyek dan penggunaan 
sumber energi terbarukan atau sumber energi yang rendah karbon. IFC dan AIIB 
memiliki ambang batas yang jauh lebih rendah yaitu 25.000 ton setara karbon dioksida 
per tahun dan jika melewati batas itu, proyek harus dipantau. Sedangkan EBRD 
menggunakan batas bawah yang sama untuk fasilitas yang ada. Perlu dilakukan 
analisis untuk menjajaki kemungkinan menurunkan ambang batas emisi GRK dan 
menetapkan persyaratan untuk pelaporan tahunan tentang GRK.  

 

B. Bidang lain untuk dipertimbangkan lebih lanjut 
 

20. Dengan melakukan analisis tinjauan dan perbandingan kerangka kerja upaya 
perlindungan MFI lain, studi ini dapat mengidentifikasi bidang dan topik utama yang 
ditangani dalam kerangka kerja upaya perlindungaan MFI lainnya. Tiga pertimbangan 
utama yang berasal dari analisis tersebut menunjukkan bahwa ADB harus 
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mempertimbangkan untuk (i) menyusun standar yang terpisah dalam menangani 
pencegahan dan pengurangan polusi yang akan cocok untuk kajian dampak yang 
terintegrasi secara lebih luas; (ii) menyusun panduan teknis tambahan, yang serupa 
dengan panduan MFI lain dalam mendukung kerangka kerja upaya perlindungan 
mereka; dan (iii) mempertimbangkan untuk terus menggunakan Pedoman EHS WBG, 
tetapi dengan penjelasan tambahan mengenai cara penerapannya. 

 
21. Beberapa bidang spesifik juga diidentifikasi yang memerlukan pertimbangan lebih 

lanjut, yakni: (i) definisi ruang lingkup polusi yang perlu diselaraskan dengan Praktik 
Global Industri Internasional (Global International Industry Practices - GIIP); (ii) 
penggunaan data standar untuk memperbaiki pemanfaatan air dan efisiensi energi; 
(iii) pertimbangan dampak polusi terhadap lingkungan hidup sekitarnya termasuk 
potensi dampak pada penggunaan lahan dan keanekaragaman hayati serta reseptor 
sosial; (iv) perlu menyiapkan suatu neraca air yang terperinci pada proyek-proyek 
yang membutuhkan volume air yang tinggi, termasuk kejelasan tentang ambang 
batasnya; (v) perlu menghindari atau meminimalkan emisi GRK terkait proyek, dan 
untuk meninjau ambang batas emisi guna menghitung dan memantau jumlah emisi; 
(vi) menetapkan batas kebisingan yang disusun oleh WHO, yang berbeda-beda untuk 
jalan raya, lalu lintas, kereta api, pesawat terbang dan turbin angin; dan; vii) 
penggunaan standar yang lebih ketat untuk kualitas udara dan ambang batas untuk 
emisi yang signifikan pada ruang udara.  

 

C. Permasalahan Lingkungan hidup yang Muncul 

 

22. Kajian yang masih dalam tahap awal ini juga telah mengidentifikasi bidang-bidang 
utama yang memerlukan diskusi lebih lanjut selama proses pembaruan kebijakan 
yakni meliputi: (i) standar untuk polutan baru, seperti zat partikel ultrakecil (PM0.1) dan 
PM1; (ii) pendekatan ekonomi sirkular untuk mengelola sumber daya dan mengurangi 
emisi dan limbah; (iii) melaporkan emisi GRK dari proyek setiap tahun dengan ambang 
batas emisi CO2 yang ditetapkan per tahun; (iv) penilaian awal jenis dan jumlah limbah 
yang akan dihasilkan pada semua tahap siklus proyek; dan (v) paparan manusia dan 
respons terhadap getaran, dan nilai pemicu untuk kerusakan bangunan akibat dampak 
getaran. Selain itu, direncanakan akan ada studi lebih lanjut mengenai perubahan 
iklim.  

 

D. Langkah Selanjutnya 
 
23. ADB akan melakukan studi dan analisis lebih lanjut tentang bidang-bidang tematik 

yang dapat dimasukkan dalam kerangka kerja revisi upaya perlindungan, dan secara 
khusus mengkaji bagaimana bidang-bidang ini dapat diperkuat, atau bagaimana 
pendekatan-pendekatan baru dan pendekatan yang sedang berkembang dapat 
diintegrasikan ke dalam revisi kebijakan. Umpan balik tentang pendekatan ini, dan 
bidang yang diidentifikasi dalam analisis awal ini akan dimasukkan sebagai bahan 
diskusi yang sedang berlangsung mengenai pembaruan kebijakan. Masukan dan 
rekomendasi pemangku kepentingan mengenai analisis ini akan diminta untuk 
menyempurnakan analisis. Analisis yang lebih rinci juga telah dimulai untuk topik 
tertentu termasuk kualitas udara, kebisingan dan getaran serta perubahan iklim. Studi 
ini sedang dilaksanakan dan akan diintegrasikan ke dalam laporan berikutnya di 
kemudian hari. 


