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I. PENDAHULUAN  
 

1. Asian Development Bank (ADB) sedang melakukan tinjauan dan pembaruan yang 
komprehensif terhadap Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB tahun 2009 
(Safeguard Policy Statement, SPS).1 Proses pembaruan telah dimulai oleh 
Manajemen ADB setelah Departemen Evaluasi Independen (Independent Evaluation 
Department, IED) ADB melakukan Evaluasi SPS pada tingkat Korporasi, yang 
diselesaikan pada Mei 2020.2 Pembaruan ini bertujuan untuk memperbarui kebijakan 
SPS, mengingat terjadinya perubahan konteks pembangunan dan berkembangnya 
kebutuhan serta kapasitas  negara - negara berkembang anggota ADB  (Developing 
Member Countries, DMC) dan para klien; serta terdapat peluang untuk melakukan 
harmonisasi yang lebih besar dengan prinsip-prinsip kebijakan dan standar lembaga 
keuangan multilateral (Multilateral Financial Institutions, MFI) lainnya. Proses 
pembaruan ini akan mempertimbangkan keragaman modalitas dan operasi pinjaman 
ADB, termasuk sektor swasta, serta kondisi sesuai konteks yang berbeda seperti 
situasi yang rapuh dan keadaan terkena dampak konflik (Fragile and Conflict-Affected 
Situations, FCAS), negara-negara berkembang pulau kecil (Small Island Developing 
States, SIDS) dan untuk bantuan darurat. Secara keseluruhan, pembaruan kebijakan 
tersebut bertujuan untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan upaya 
perlindungan, dengan meningkatkan manfaat dari hasil upaya perlindungan bagi 
lingkungan hidup dan orang-orang 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 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 

 
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/safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement
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sesi “pendalaman” dengan DMC dan organisasi masyarakat sipil (OMS/Civil Society 
Organization, CSO); kelompok diskusi fokus untuk topik tertentu; dan konsultasi 
dengan orang-orang yang terdampak proyek ADB.5 Dokumen ini menyajikan 
ringkasan studi analitis tentang Warisan Budaya.  

 

II. METODOLOGI 
 

3. Tujuan. Rancangan studi analitis konsultasi ini memiliki empat tujuan untuk:  (i) 
meninjau kerangka kebijakan upaya perlindungan ADB saat ini dan dokumentasi 
praktik dan tantangan di bidang warisan budaya;  (ii) melakukan perbandingan yang 
luas dari persyaratan kerangka upaya perlindungan lain yang relevan yang digunakan 
oleh lembaga keuangan multilateral lainnya (MFI);  (iii) melihat aspek lingkungan hidup 
yang terkait dan isu-isu yang muncul saat ini tetapi belum tercakup dalam kebijakan 
MFI yang ada; dan (iv) menyajikan temuan awal penilaian ini untuk dikembangkan dan 
didiskusikan lebih lanjut dengan berbagai pemangku kepentingan untuk dimasukkan 
dalam revisi kerangka upaya perlindungan. 
 

4. Metodologi. Tinjauan literatur dilakukan untuk membandingkan kebijakan upaya 
perlindungan MFI yang terpilih, dibandingkan dengan kebijakan SPS dan dokumen 
terkait mengenai topik warisan budaya, yang di dalam SPS ADB disebut sebagai 
Sumber Daya Budaya Fisik (Physical Cultural Resources, PCR). Selain itu, praktik dan 
pengalaman implementasi ADB saat ini juga didokumentasikan secara singkat. Hal ini 
didasarkan pada tinjauan internal dengan staf upaya perlindungan ADB dan akan 
dilengkapi dengan tinjauan dan masukan tambahan dari pemangku kepentingan 
lainnya, termasuk dari negara-negara DMC dan lembaga CSO. Studi ini 
mempertimbangkan kebijakan lima MFI selain ADB yakni: Asian Infrastructure 
Investment Bank (AIIB), Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan 
(European Bank for Reconstruction & Development EBRD), International Finance 
Corporation (IFC), Inter-American Development Bank (IDB) dan Bank Dunia (World 
Bank, WB). Lembaga-lembaga keuangan ini dipilih mengingat bahwa model bisnis 
mereka mirip dengan ADB, dengan campuran pinjaman kepada pemerintah dan non-
pemerintah dan masing-masing MFI telah lebih dahulu memperbarui kebijakan upaya 
perlindungan mereka sebelumnya daripada ADB.  Seiring berlangsungnya penelitian, 
tim yang melakukan tinjauan warisan budaya akan terus mengumpulkan informasi 
secara internal tentang pengalaman ADB dalam menerapkan upaya perlindungan 
terhadap warisan budaya yang ada saat ini. Selanjutnya, tim akan memperluas 
konsultasinya dengan menjangkau secara proaktif para tenaga ahli tambahan di 
berbagai sub-bidang warisan budaya dan di wilayah geografi yang berbeda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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   

https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review
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III. WARISAN BUDAYA DI DALAM SPS ADB, 2009 
 

A. Ketentuan-Ketentuan dalam Kebijakan yang Ada tentang Warisan Budaya  
 
5. SPS berisi prinsip dan persyaratan kebijakan mengenai sumber daya budaya fisik 

(PCR). 6 ,7 Prinsip-prinsip kebijakan PCR terdapat di dalam prinsip kebijakan 11 upaya 

perlindungan lingkungan hidup, dan dalam SPS Lampiran 1, Persyaratan Upaya 
Perlindungan 1: Lingkungan Hidup (Safeguard Requirement 1, SR1).  Prinsip 
kebijakan untuk PCR dirinci dalam SPS sebagai berikut:  
 

(i) Melakukan konservasi dan menghindari kerusakan atau penghancuran 
sumber daya budaya fisik (Physical Cultural Resources, PCR). 

(ii) Menerapkan survei berbasis lapangan yang mempekerjakan tenaga ahli 
yang berkualitas baik dan berpengalaman selama melakukan kajian. 

(iii) Mengadopsi prosedur "chance find" termasuk pendekatan manajemen dan 
konservasi yang telah disetujui sebelumnya untuk bahan materi warisan 
budaya yang mungkin secara kebetulan bisa ditemukan selama pelaksanaan 
proyek.   

 

6. Persyaratan upaya perlindungan lingkungan hidup bagi peminjam/ klien dibahas lebih 
lanjut di dalam SR1, yakni bagian 11 yang difokuskan pada sumber daya budaya fisik 
(PCR). SR1 menetapkan tindakan dan tanggung jawab bagi peminjam / klien untuk 
menghindari kerusakan yang signifikan pada PCR dan menetapkan perlu 
memanfaatkan tenaga ahli berpengalaman selama survei berbasis lapangan yang 
akan menilai dampak potensial proyek. SR1 menyoroti pentingnya konsultasi, baik 
dengan masyarakat lokal maupun dengan pihak pemerintah nasional ataupun 
pemerintah lokal yang terkait, untuk mengidentifikasi dan menilai PCR secara 
memadai. Temuan PCR diungkapkan sebagai bagian dari kajian lingkungan hidup 
kecuali apabila pengungkapan temuan tersebut akan menimbulkan risiko atau 
membahayakan keberadaan PCR itu sendiri.  
 

7. Jika penghindaran tidak mungkin dan dampak buruk akan lebih mungkin terjadi, maka 
SR1 mengedepankan berbagai langkah mitigasi potensial mulai dari langkah 
penghindaran hingga penyelamatan situs secara penuh, untuk menyelamatkan dan 
mendokumentasikan sumber daya budaya fisik (PCR). Penghilangan sumber daya 
budaya fisik apapun dilarang, kecuali  persyaratan yang ketat terpenuhi, yaitu i) tidak 
ada alternatif selain penghilangan PCR tersebut  ii) manfaat keseluruhan dari proyek 
secara substansial lebih besar daripada kerugian warisan budaya yang dihilangkan iii) 
penghilangan sumber budaya fisik apapun harus sesuai hukum dan peraturan 
internasional dan nasional yang relevan dan menggunakan teknik terbaik yang 
tersedia.  
 

8. Apabila lokasi proyek yang diusulkan diperkirakan akan bersentuhan dengan PCR, 
maka prosedur "kemungkinan menemukan suatu warisan budaya fisik" (‘chance find’) 

 
6  PCR didefinisikan oleh ADB sebagai benda bergerak atau tak bergerak, situs, struktur, kelompok struktur, dan 

fitur alam dan lanskap yang memiliki signifikansi arkeologi, paleontologis, sejarah, arsitektur, agama, estetika, 
atau budaya lainnya. Sumber daya budaya fisik dapat ditemukan di daerah perkotaan atau pedesaan dan bisa 
ditemukan di atas tanah atau di bawah tanah atau di bawah air. Tingkat kepentingan budaya masyarakat dapat 
berada di tingkat lokal, provinsi, nasional, atau internasional. 

7  Istilah PCR dipilih pada tahun 2009 untuk diselaraskan dengan terminologi WB saat itu di bawah WB OP 4.11. 
Terminologi dan ruang lingkup WB sejak itu mengubah istilahnya menjadi  warisan budaya dalam Kerangka 
Lingkungan HIdup dan Sosial WB, yang mencakup standar terpisah tentang warisan budaya. Istilah baru ini 
digunakan untuk menandakan bahwa WB sekarang juga mencakup warisan budaya tak-benda atau non-fisik di 
dalam kebijakannya. 

https://www.sifee.org/static/uploaded/Files/ressources/contenu-ecole/antananarivo/bm/OP4.11_Physical_Cultural_resources.pdf
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perlu disiapkan dan dimasukkan dalam Rencana Manajemen Lingkungan Hidup 
(Environmental Management Plan, EMP), yang mencakup komitmen bahwa jika 
terdapat sumber budaya fisik ditemukan dalam proses pra-proyek, maka sumber 
budaya fisik tersebut tidak akan diganggu sampai dinilai oleh ahli yang kompeten. Jika 
suatu PCR yang ditemukan menjadi suatu masalah yang signifikan dalam masa 
penilaian pra-proyek, maka akan diberlakukan persyaratan khusus proyek yang 
terdapat dalam Rencana Manajemen Warisan Budaya (Cultural Heritage Management 
Plan, CHMP) yang berlaku untuk semua bagian dari siklus proyek, sejak dari 
perencanaan pra-konstruksi hingga tahap operasi proyek.   
 

9. Buku "Environment Safeguards, A Good Practice Sourcebook" dari ADB, (2012) 
melengkapi kebijakan SPS sebagai dokumen pendukung yang memberikan 
penjelasan tambahan, bimbingan teknis, dan merekomendasikan praktik yang baik 
dalam pelaksanaan SPS. Buku panduan tersebut didasarkan pada pengalaman ADB 
dalam melakukan kajian dan manajemen lingkungan hidup, dan praktik baik 
internasional yang diadopsi oleh bank pembangunan multilateral lainnya.   

 

B. Pengalaman Menerapkan Kebijakan yang ada 
 
10. SPS telah diterapkan sejak Januari 2010 dan berlaku untuk semua proyek yang 

dibiayai dan/atau dikelola oleh ADB. Dalam Laporan IED digarisbawahi bahwa 
kebijakan upaya perlindungan terhadap PCR jarang diterapkan di seluruh proyek ADB, 
namun diakui juga bahwa ketika upaya perlindungan PCR diterapkan dalam proses 
kajian proyek, maka penerapan kebijakan ini akan menjadi nilai tambah bagi suatu 
proyek dan bagi situs penting yang dilindungi.8 

 
11. Pengalaman dari operasi ADB menunjukkan bahwa penerapan kebijakan yang ada 

telah mencapai hasil positif dalam menghindari atau mencegah dampak buruk pada 
PCR. Terlihat bahwa penyaringan awal untuk mengidentifikasi  risiko dan dampak 
pada PCR dapat sangat efektif dalam hal menghindari dampak, dan jika perlu, 
mengelola dampak potensial. Selain itu, keterlibatan awal dengan pemangku 
kepentingan utama dan mempekerjakan para ahli untuk melakukan survei lapangan 

sangat penting.  
 

12. Tantangan yang terkait dengan penerapan kebijakan yang ada antara lain adalah 
terdapat bermacam-macam sumber budaya PCR di negara-negara DMC. 
Keberagaman ini menciptakan perbedaan kapasitas internal peminjam dan kapasitas 
pemerintah nasional atau lokal. Bagi ADB, ini berarti penilaian untuk PCR menjadi 
tidak konsisten dan pendekatan peraturan juga tidak konsisten sehingga membuat 
sulit untuk menerapkan SPS secara tepat. 
 

13. Ahli PCR sering merupakan tokoh yang sangat dihormati di negara-negara DMC, dan 
sering berasal dari akademisi atau yang terkait dengan pihak pemerintah yang 
mematuhi peraturan nasional.  Hal ini menyiratkan bahwa manajemen dan penilaian 
PCR tidak selalu mengikuti praktik internasional. Dalam situasi ini, terdapat risiko salah 
interpretasi tentang pentingnya PCR yang sejalan dengan kebijakan SPS, yang dapat 
mengakibatkan sejumlah kesulitan, pertama bahwa data dasar tidak dikumpulkan 
secara memadai untuk memperoleh hasil kajian yang kuat dan kedua, bahwa jika 
penilaian PCR bergeser ke tahap pra-konstruksi proyek, hal ini dapat mengakibatkan 
biaya proyek meningkat secara signifikan, terjadi penundaan konstruksi, desain ulang 
proyek, pembayaran kompensasi yang meningkat, dan kebutuhan pengadaan lahan 
yang juga meningkat.  

 
8   Efektivitas Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan 2009 (2020). Evaluasi Independen 
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14. SPS secara umum tidak menetapkan persyaratan yang terperinci mengenai perlunya 

pengumpulan data dasar (baseline) PCR, dan hanya menetapkan persyaratan 
melakukan survei berbasis lapangan. Persyaratan untuk melakukan penelitian 
arkeologis tidak disebutkan secara eksplisit, dan  integrasi kepentingan PCR sosial 
dan masyarakat dan bagaimana mempertimbangkan fitur dan lanskap alam juga tidak 
ditetapkan.9 SPS yang kurang terperinci ini menyebabkan penanganan PCR hanya 

sangat mendasar dan membatasi ADB dalam meminta peminjam untuk melakukan 
survei dan kajian tambahan. Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya 
pengakuan, pemahaman dan kesadaran berkaitan dengan situs yang telah ditetapkan 
secara internasional di mana proyek dapat berdampak pada situs tersebut. Hal ini 
dapat mengakibatkan proses penyaringan menjadi lemah, penilaian, dan 
implementasi SPS yang tidak tepat berkaitan dengan PCR dan hal ini menjadi sangat 
penting di mana infrastruktur sudah dibangun di dalam situs-situs ini.   

 

IV. TEMUAN KAJIAN WARISAN BUDAYA  
 

A. Temuan Utama Awal dari Analisis Perbandingan 

 

15. Draf Studi Analitis membandingkan keseluruhan kebijakan ADB yang terkait penilaian 
dan pengelolaan dampak pada warisan budaya dengan kebijakan lima MFI 
pembanding. Analisis ini berfokus pada identifikasi aspek-aspek  pokok dari aspek 
perbandingan mulai dari alasan dasar kebijakan dan tujuan dari penanganan jenis 
dampak tertentu seperti temuan arkeologis, hingga masalah akses masyarakat ke 
situs warisan hidup. Studi ini menemukan bahwa prinsip-prinsip kebijakan ADB 
memerlukan penguatan dan/atau penjelasan atau panduan yang lebih luas untuk 
mendukung pelaksanaan kebijakan, yang mungkin memerlukan tambahan bahasa 
upaya perlindungan yang diperjelas. Studi ini mempertimbangkan beberapa tema 
perbandingan tertentu yang bervariasi dan hal ini disajikan pada bagian-bagian 
berikut.   
 

16. Alasan untuk Melindungi Warisan Budaya dan Definisi Warisan Budaya yang 
Dilindungi. Meskipun kebijakan saat ini tidak memberikan alasan keseluruhan 
tentang upaya perlindungan warisan budaya, SPS mencakup persyaratan untuk 
melindungi warisan budaya dari dampak proyek yang merugikan dan mendukung 
pelestarian warisan budaya. Hal ini sejalan dengan kebijakan dari MFI pembanding 
lainnya, sedangkan EBRD, IADB, IFC dan WB memberikan pernyataan alasannya. 
ADB SPS, bersama dengan MFI pembanding  memang mendefinisikan warisan 
budaya. Kebijakan WB telah lebih jauh memasukkan bentuk warisan budaya tak-
benda dalam pernyataan alasannya. WB juga menetapkan empat kategori terpisah 
untuk memerinci warisan budaya benda, yang memberikan kejelasan lebih lanjut, 
dengan mengarah ke metode kajian lapangan dan kajian literatur yang lebih baik, dan 
juga memastikan agar tenaga ahli spesialis yang benar berada dialokasikan untuk 
setiap proyek. Pendekatan yang diterapkan oleh WB sangat membantu para 

 
9  Terlepas dari hal di atas, Upaya Perlindungan Masyarakat Adat (IP) ADB dipicu jika sebuah proyek secara 

langsung atau tidak langsung mempengaruhi, antara lain, "wilayah atau sumber daya alam atau budaya yang 
dimiliki, digunakan, ditempati, atau diklaim oleh Masyarakat Adat sebagai domain atau aset leluhur". Prinsip 
Kebijakan 4 Upaya Perlindungan Masyarakat Adat juga mensyaratkan bahwa persetujuan Masyarakat Adat 
diperlukan dalam kasus-kasus tertentu, termasuk antara lain "pengembangan komersial sumber daya budaya 
dan pengetahuan Masyarakat Adat". Istilah  'sumber daya budaya' tidak didefinisikan lebih lanjut dalam konteks 
Prinsip Kebijakan atau Persyaratan Masyarakat Adat. Untuk informasi lebih lanjut tentang upaya perlindungan 
IP, lihat draf konsultasi  Summary Analytical Study on Indigenous People's Safeguards. 

https://www.adb.org/documents/spru-analytical-study-summary-indigenous-peoples-draft
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peminjam yang belum terbiasa dengan metode studi dan perlindungan terhadap 
warisan budaya.    
 

17. Perlindungan Warisan Budaya Tak-Benda dan Penggunaan Warisan Budaya 
secara komersial. ADB membahas warisan budaya tak-benda hanya yang terkait 
dengan penggunaannya secara komersial. Aspek tak berwujud dari warisan budaya 
secara eksplisit dicantumkan di dalam kebijakan EBRD dan WB, yang berlaku untuk 
situasi di mana aspek fisik dari proyek berbenturan langsung dengan nilai-nilai, 
keyakinan, dan praktik budaya setempat. WB juga baru-baru ini mengambil langkah 
tambahan dengan menyusun kebijakan yang menangani komersialisasi warisan 
budaya tak-benda. Berkenaan dengan penggunaan Warisan Budaya secara komersial 
, IFC adalah yang pertama dari MFI pembanding yang menangani masalah ini, 
sedangkan EBRD dan IADB sekarang menggunakan bahasa yang sama dalam 
standar mereka.  
 

18. Warisan Budaya Adat dan Pentingnya Situs dan Tempat Warisan Budaya 
Tertentu. Sebagian besar MFI pembanding mengacu pada warisan budaya 
masyarakat adat yang terdapat dalam kebijakan warisan budaya mereka. Namun ADB 
tidak demikian, karena ADB mengacu pada warisan budaya adat yang ada pada 
kebijakan upaya perlindungan Masyarakat Adat, yang menggunakan istilah sumber 
daya budaya. Istilah ini tidak didefinisikan secara khusus dalam kebijakan SPS. 
Sumber daya khusus perlu didefinisikan dalam proses kajian yang multi-disiplin di 
dalam SPS, seperti halnya yang dilakukan oleh MFI pembanding lainnya seperti AIIB, 
EBRD dan WB. Proses penilaian multi-disiplin dilakukan untuk menilai pentingnya 
situs warisan budaya tertentu secara lengkap dan ini merupakan kunci untuk 
melaksanakan perlindungan terhadap warisan budaya.   
 

19. Kawasan Cagar Budaya yang Dilindungi Secara Hukum dan Akses ke Situs 
Warisan Budaya. SPS tidak secara eksplisit menangani akses pengguna ke situs 
warisan budaya, namun mengacu pada persyaratan untuk mematuhi hukum dan 
peraturan yang berlaku di wilayah hukum di mana proyek beroperasi, termasuk 
kewajiban negara tuan rumah mematuhi hukum internasional. EBRD dan WB10 juga  
mengakui perlunya mengidentifikasi kawasan warisan budaya yang dilindungi dan 
mematuhi hukum dan peraturan yang terkait. Sejalan dengan IADB dan IFC, EBRD 
dan WB mengharuskan peminjam/klien untuk membuka akses ke situs warisan 
budaya, dengan melakukan konsultasi dengan para pengguna situs.  
 

20. Dampak Visual. Meskipun SPS saat ini tidak terdapat referensi yang khusus untuk 
penilaian visual atau dampak pada warisan budaya yang terkait dengan proyek, 
namun perubahan lingkungan secara visual terdapat dalam kebijakan SPS secara 
tersirat.  Dampak visual, termasuk dampak cahaya, juga termasuk dalam standar WB 
dan IFC yang berkaitan dengan standar polusi. 
 
 

21. Survei Arkeologi Lapangan, Prosedur “Chance Find” dan Kontraktor Pelaksana 
Langkah Perlindungan. SPS memang mensyaratkan agar dilakukan identifikasi 
sumber daya yang mungkin akan terdampak oleh proyek, dan menggunakan tenaga 
ahli yang berkualifikasi dan berpengalaman dalam melakukan kajian dampak potensial 

 
10 Perlu dicatat bahwa, Upaya Perlindungan Masyarakat Adat di dalam SPS, Prinsip Kebijakan 5 mensyaratkan 

"Menghindari, semaksimal mungkin, setiap akses yang dibatasi ke dan perpindahan fisik dari kawasan lindung 
dan sumber daya alam. Jika penghindaran tidak mungkin, pastikan bahwa Masyarakat Adat yang terkena 
dampak berpartisipasi dalam desain, implementasi, dan pemantauan dan evaluasi pengaturan manajemen 
untuk bidang-bidang tersebut dan sumber daya alam dan bahwa manfaat yang mereka terima dapat secara adil 
diberikan”. Meskipun ketentuan ini mencakup kawasan lindung, hal ini tidak secara eksplisit menyebutkan 
kawasan dan situs warisan budaya yang dilindungi secara hukum. 
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pada sumber daya budaya dengan menerapkan survei berbasis lapangan. Semua MFI 
pembanding memiliki persyaratan yang sama. Semua MFI memiliki persyaratan untuk 
prosedur “Chance Find”, yang mencakup komitmen untuk melindungi temuan budaya 
fisik yang tak terduga dan rencana untuk melaksanakan komitmen sebagai bagian dari 
program manajemen fase konstruksi. Meskipun SPS tidak secara eksplisit 
mencantumkan perlunya Kontraktor untuk melindungi warisan budaya, tetapi SPS 
mengharuskan Kontraktor untuk secara tepat menerapkan langkah-langkah 
perlindungan yang disepakati pada semua dampak yang diidentifikasi, yang 
mencakup warisan budaya. WB adalah satu-satunya MFI yang jelas mencantumkan 
ketentuan tentang kontraktor dan kinerja pihak ketiga lainnya yang harus melindungi 
warisan budaya, yang merupakan pertimbangan penting dalam komponen proyek 
rancang-bangun dan “chance find” selama konstruksi. Namun, untuk memastikan 
bahwa persyaratan EMP diterapkan hingga ke bawah dan sepenuhnya dilaksanakan 
oleh semua sub-kontraktor merupakan suatu tantangan yang harus diakui sulit 
dilaksanakan, dan berpotensi menyebabkan dampak pada warisan budaya dan pada 
gilirannya, akan menyebabkan berkurangnya kepercayaan dan dukungan 
masyarakat. 
 

22. Kerahasiaan dan Konsultasi Masyarakat sebagai Metode Identifikasi Warisan 
Budaya. Kebijakan SPS membahas masalah kerahasiaan untuk menjamin 
keselamatan atau keutuhan sumber daya budaya fisik. WB mengatur lebih jauh dua 
unsur penting (keselamatan dan keutuhan sumber budaya fisik)  yang perlu dijaga 
kerahasiaannya, termasuk perlindungan fisik terhadap penjarahan atau penggalian 
secara ilegal dan menghormati norma-norma budaya yang menghargai kerahasiaan 
tempat sakral atau praktik suci. ADB, EBRD, IADB dan IFC masing-masing 
menyatakan pentingnya menggabungkan pandangan orang-orang yang terkena 
dampak, termasuk konsultasi bermakna yang sesuai secara budaya dengan 
Masyarakat Adat. Hal ini harus dipertimbangkan sebagai praktik yang baik untuk 
memahami warisan budaya yang hidup. WB mensyaratkan untuk melaksanakan 
praktik konsultasi lebih lanjut dengan menggunakan konsultasi sebagai sarana untuk 
mengidentifikasi warisan budaya. Pendekatan kebijakan lanjutan ini, yang tidak ada 
dalam kebijakan MFI lainnya, dapat mengurangi risiko mengidentifikasi dan 
melindungi warisan budaya yang paling dihargai oleh komunitas tradisional di daerah 
yang terdampak proyek. 
 

23. Standar Teknis untuk Karya Warisan Budaya dan Tenaga Ahli  Bidang. ADB, IDB, 
dan IFC semua menggunakan teknik terbaik yang tersedia (Best Available Technique, 
BAT) apabila warisan budaya fisik harus dihilangkan. IDB dan IFC juga mencakup 
persyaratan untuk penanganan warisan budaya yang dilakukan oleh peminjam / klien 
dengan menggunakan praktik yang diakui secara internasional untuk perlindungan, 
dengan melakukan studi berbasis lapangan dan dokumentasi. Kemajuan teknologi 
dalam penginderaan jarak jauh, teknologi digital dan ilmu data merevolusi metode 
pengumpulan dan analisis data-dasar lingkungan hidup dan sosial baik dalam  di darat 
maupun di laut. Tren ini sangat bermanfaat untuk perlindungan warisan budaya, di 
mana teknologi pengintaian dan kajian pada area proyek yang besar atau terpencil 
akan sangat mahal, tetapi sekarang secara desain proyek, dampak pada warisan 
budaya fisik potensial dapat diidentifikasi sejak awal siklus proyek dan dapat dihindari. 

 

B. Bidang-bidang yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut  
 

24. Melalui tinjauan dan perbandingan kerangka kerja upaya perlindungan MFI lainnya, 
penelitian ini mengidentifikasi bidang-bidang utama dan topik yang sedang dibahas 
dalam kerangka upaya perlindungan MFI lainnya. Dua pertimbangan utama yang 
berasal dari hasil analisis menunjukkan bahwa ADB harus mempertimbangkan: (i) 
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membuat standar terpisah untuk semua bidang dan bentuk warisan budaya benda dan 
tak-benda yang relevan; dan (ii) menyusun panduan teknis pendukung tambahan, 
mirip dengan yang disediakan oleh beberapa MFI yang mendukung kerangka kerja 
upaya  perlindungan mereka. 
 

25. Beberapa bidang tertentu yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut juga telah 
diidentifikasi. Bidang-bidang tersebut mencakup: (i) perlu definisi yang lebih jelas 
tentang jenis warisan budaya; (ii) mempertimbangan warisan budaya tak-benda; (iii) 
pemanfaatan secara komersial warisan budaya; (iv) Masyarakat Adat dan warisan 
budaya mereka; (v) menetapkan sensitivitas sumber daya tertentu sebagaimana hasil 
dari proses kajian dampak dan yang sesuai ketentuan hukum; (vi) masalah berulang 
seperti akses para pengguna ke situs warisan budaya, dampak visual, prosedur 
“chance find”, kerahasiaan, dan kontraktor dan kinerja pihak ketiga dalam melindungi 
warisan budaya; (vii) pengumpulan data yang lebih baik untuk mendukung hierarki 
mitigasi; dan (viii) standar kerja teknis dan tenaga ahli bidang yang terkait. 

 

C. Masalah Warisan Budaya yang Muncul  
 

26. Studi yang masih dalam tahap awal ini, juga telah mengidentifikasi lima bidang yang 
berpotensi muncul dan perlu dibahas lebih lanjut selama proses pembaruan kebijakan. 
Bidang-bidang ini mencakup: i) mengidentifikasi pola-pola dalam warisan budaya di 
sub-wilayah di seluruh Asia dan Pasifik, dan menghubungkannya dengan kebijakan 
dan panduan ADB yang diperbarui; ii)  memberi informasi kepada peminjam /klien 
tentang risiko dan metode untuk melindungi warisan cagar budaya laut, yang harus 
mencakup setidaknya hal-hal berikut: kapal laut (semua usia dan jenis kapal); air dan 
pesawat udara yang terkait konflik baru-baru ini (yang dapat mencakup benda bekas 
perang); sisa-sisa arkeologi pada lansekap yang sebelumnya berupa lahan terestrial 
tetapi sekarang tergenang air;  dan lansekap budaya di garis pantai dan dekat pantai; 
iii) perlu menangani tempat pemakaman masyarakat setempat; iv) meningkatkan 
kemampuan penilaian melalui penerapan teknologi baru, mengeksplorasi potensi 
kemajuan dalam penginderaan jauh, teknologi digital dalam pengumpulan dan analisis 
data dasar lingkungan hidup dan sosial baik di darat dan laut; dan v) 
mempertimbangkan warisan budaya sebagai peluang proyek dan tidak perlu 
menghindari proyek-proyek yang mungkin akan ada  temuan arkeologis. 

 

D. Langkah lebih lanjut  
 
27. ADB akan melakukan studi dan analisis lebih lanjut tentang bidang tematik yang dapat 

dimasukkan dalam revisi kerangka upaya perlindungan yang spesifik tentang 
bagaimana bidang warisan budaya yang dapat diperkuat, atau bagaimana pendekatan 
yang baru muncul dapat diintegrasikan ke dalam revisi kebijakan. Umpan balik tentang 
pendekatan ini, dan bidang-bidang yang diidentifikasi dalam analisis awal ini akan 
dimasukkan ke dalam diskusi yang sedang berlangsung tentang pembaruan 
kebijakan. Masukan dan rekomendasi pemangku kepentingan tentang analisis akan 
diminta secara proaktif untuk meningkatkan hasil analisis. Analisis yang lebih rinci juga 
akan dilakukan untuk topik-topik tertentu, di antaranya tren yang muncul.  


