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I. PENGANTAR 
 
1. Asian Development Bank (ADB) sedang melakukan tinjauan komprehensif dan 

pembaruan Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungannya, 2009 (SPS).1 
Proses pembaruan telah dimulai oleh Manajemen ADB setelah Departemen 
Evaluasi Independen (IED) ADB melakukan evaluasi SPS pada tingkat 
Korporasi, yang diselesaikan pada Mei 2020 (Laporan IED).2 Pembaruan akan 
didasarkan pada temuan dan rekomendasi Laporan IED, yang didukung oleh 
Manajemen ADB. 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 adanya peluang 
untuk melakukan harmonisasi yang lebih besar dengan prinsip-prinsip dan 
standar kebijakan 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 rapuh dan terkena 
dampak konflik (Fragile and Conflict-Affected Situation, FCAS), dan negara-
negara berkembang pulau kecil (Small Island Developing States, SIDS) dan 
bantuan darurat. Secara keseluruhan, pembaruan kebijakan akan berusaha 
untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan upaya perlindungan, 
dengan cara yang akan meningkatkan hasil upaya perlindungan yang 
bermanfaat bagi lingkungan dan orang-orang yang terkena dampak. 

 
2. Kebijakan upaya perlindungan yang direvisi diharapkan untuk dipertimbangkan 

oleh Dewan ADB pada bulan Maret 2023, setelah melalui proses peninjauan 
lebih lanjut, pengembangan kebijakan dan keterlibatan pemangku kepentingan 
yang bermakna. Untuk menginformasikan proses ini, ADB sedang melakukan 
serangkaian studi analitis singkat.3 Studi tersebut akan membandingkan SPS 
ADB saat ini dengan kebijakan MFI terpilih dan secara singkat 
mempertimbangkan pengalaman MFI dalam implementasi kebijakannya.4 
Studi tersebut akan menginformasikan pengembangan kebijakan upaya 
perlindungan yang baru dan akan disediakan ruang bagi pemangku 
kepentingan untuk melakukan tinjauan dan konsultasi. Ringkasan awal akan 

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

policy-statement  

2  Departemen Evaluasi Independen. 2020. Dokumen Evaluasi: Efektivitas Pernyataan Kebijakan Upaya 
Perlindungan tahun 2009. Manila. https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-
statement 

3  Kajian analitis yang direncanakan meliputi: 1. Arsitektur Kebijakan Keseluruhan; 2. Masyarakat Adat; 3. Efisiensi 
Sumber Daya dan Pencegahan Polusi; 4. Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja; 5. Kesehatan & Keselamatan 
Masyarakat dan Kerja; 6. Pengadaan Tanah, Pembatasan Akses dan Pemukiman Kembali Tidak Secara 
Sukarela; 7. Mekanisme Pelibatan Pemangku Kepentingan, Pengungkapan Informasi dan 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. Penilaian Dampak dan 
Risiko Lingkungan dan Sosial; 13. Perubahan Iklim; 14. Upaya Perlindungan dalam Situasi Rapuh dan 
Terdampak Konflik dan Negara Berkembang Pulau Kecil (FCAS/SIDS). Studi tambahan juga dapat ditambahkan 
jika diperlukan 

4  Studi ini dimaksudkan untuk melengkapi evaluasi yang diselesaikan oleh IED pada Mei 2020 dan tidak akan 
menduplikasi hasil evaluasi 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
https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement
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disampaikan terlebih dahulu untuk mengumpulkan pandangan awal para 
pemangku kepentingan. Studi analitis itu sendiri kemudian akan diperbarui dan 
disampaikan secara utuh. Keterlibatan dan konsultasi pemangku kepentingan 
akan memiliki tiga fase utama: (i) informasi awal dan penjangkauan tentang 
pendekatan keseluruhan untuk pembaruan kebijakan dan rencana pelibatan 
pemangku kepentingan; (ii) konsultasi tentang studi analitis; dan (iii) konsultasi 
atas draf makalah kebijakan. Akan ada banyak peluang untuk keterlibatan 
pemangku kepentingan, termasuk konsultasi regional; sesi “pendalaman” 
dengan anggota negara-negara berkembang ADB DMC dan organisasi 
masyarakat sipil (Civil Society Organization, CSO); kelompok diskusi fokus 
pada topik tertentu; dan konsultasi dengan orang-orang yang terkena dampak 
proyek-proyek ADB.5 Dokumen ini menyajikan ringkasan studi analitis tentang 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Masyarakat.  

 

II. METODOLOGI 
 
3. Tujuan. Draf konsultasi ini memiliki empat bagian untuk dibahas: (i) tinjauan 

terhadap ketentuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Masyarakat 
(Community and Occupational Health and Safety, COSH) dalam kerangka 
kebijakan SPS ADB dan (ii) dokumentasi mengenai tantangan yang dialami 
dalam pelaksanaan kebijakan SPS sejak penerapannya; (iii) pemaparan 
mengenai hasil temuan awal studi komparatif ini dan membandingkan SPS 
dengan kerangka upaya perlindungan yang digunakan oleh MFI terpilih; dan 
(iv) munculnya isu-isu COSH yang saat ini tidak tercakup dalam SPS ADB.  

 
4. Metodologi. Tinjauan pustaka dilakukan sebagai studi komparatif terhadap 

kebijakan upaya perlindungan MFI yang dipilih, dibandingkan dengan SPS dan 
dengan dokumen terkait yang membahas topik kesehatan dan keselamatan 
kerja dan masyarakat termasuk praktik dan pengalaman ADB dalam 
penerapannya saat ini. Studi ini mempertimbangkan kebijakan dari MFI antara 
lain selain ADB: 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). MFI ini dipilih karena model bisnis dan portofolio mereka umumnya serupa 
dengan ADB, dengan cakupan wilayah yang sama pada beberapa kasus. Baru-
baru ini, masing-masing MFI ini telah lebih dahulu memperbarui kebijakan upaya 
perlindungan mereka dibandingkan dengan kebijakan ADB. Selain itu, praktik 
dan pengalaman implementasi ADB saat ini sedang ditinjau dengan 
menggunakan temuan Laporan IED pada tahun 2020 tentang efektivitas SPS 
dan juga umpan balik dari konsultasi internal dengan Departemen Operasi ADB. 
Draf Laporan Ringkasan ini akan diperbarui setelah dilakukan bebrapa putaran 
konsultasi yang direncanakan dengan pemangku kepentingan utama. 

 

 
5  Silakan merujuk ke situs ADB dan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan untuk rincian 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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III. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DAN MASYARAKAT 
DI ADB SPS, 2009 

 

A. Ketentuan Kebijakan yang Ada tentang Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja dan Masyarakat 

 

5. SPS berisi prinsip-prinsip kebijakan dan persyaratan untuk identifikasi, 
penilaian dan perencanaan manajemen pada proyek-proyek dengan risiko dan 
dampak COSH. Kebijakan Upaya Perlindungan Lingkungan SPS Prinsip 10 
mencakup (i) kesehatan dan keselamatan kerja dan (ii) kesehatan dan 
keselamatan masyarakat. Ini mengamanatkan peminjam dan klien ADB untuk 
(i) menyediakan pekerja dengan kondisi kerja yang aman dan sehat dan 
mencegah kecelakaan, cedera, dan penyakit; dan (ii) menetapkan langkah-
langkah pencegahan dan kesiapsiagaan dan tanggap darurat untuk 
menghindari, dan jika penghindaran tidak memungkinkan, untuk 
meminimalkan, dampak dan risiko merugikan terhadap kesehatan dan 
keselamatan masyarakat lokal. 

 
6. Persyaratan Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup (Safeguard 

Requirements, SR1) dalam Lampiran 1 SPS menguraikan persyaratan yang 
harus dipenuhi oleh peminjam/klien ketika memberikan upaya perlindungan 
lingkungan hidup untuk proyek-proyek yang didukung oleh ADB. Paragrapf 40 
- 41 dari SR1 mengatur persyaratan untuk kesehatan dan keselamatan kerja 
(K3) dan paragraf 42 - 43 mengatur persyaratan untuk kesehatan dan 
keselamatan masyarakat (Community Health and Safety, CHS).    

 
7. Untuk K3, SR1 mensyaratkan bahwa peminjam/klien menyediakan lingkungan 

kerja yang aman dan sehat bagi pekerja. Pekerja didefinisikan untuk mencakup 
pekerja non-karyawan yang dipekerjakan oleh peminjam/klien melalui 
kontraktor atau perantara lain untuk bekerja di lokasi proyek atau melakukan 
pekerjaan yang terkait langsung dengan fungsi inti proyek. SR1 juga 
mengharuskan peminjam/klien untuk mempertimbangkan klasifikasi  bahaya 
dalam K3 secara umum dan sektor khusus di wilayah kerja peminjam/klien, 
termasuk bahaya fisik, kimia, biologi, dan radiologi dalam penilaian lingkungan 
hidup dan proses perencanaan pengelolaan yang konsisten dengan praktik 
baik internasional sebagaimana tercermin dalam standar yang diakui secara 
internasional seperti Pedoman Lingkungan Hidup, Kesehatan dan 
Keselamatan Grup Bank Dunia.6  
 

8. Untuk CHS, SR1 mengidentifikasi masyarakat yang terkena dampak sebagai 
reseptor risiko dan dampak yang terkait dengan proyek. SR1 juga 
mengharuskan peminjam/klien untuk mempertimbangkan potensi paparan 
terhadap bahaya kecelakaan dan bencana alam dalam penilaian dan 
perencanaan pengelolaan dengan memprioritaskan elemen penghindaran 

 
6  Grup Bank Dunia. 2007. Pedoman Umum Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan (Environmental Health 

and Safety/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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atau pencegahan dari hierarki mitigasi daripada minimalisasi atau 
pengurangan dampak sejauh dapat dilakukan secara wajar.  
 

9. SR1 mencantumkan enam (6) langkah yang harus diambil oleh peminjam/klien 
dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja yakni; 
(i) mengidentifikasi dan meminimalkan, sejauh dapat dilakukan secara wajar, 
penyebab potensi bahaya bagi pekerja; (ii) memberikan tindakan pencegahan 
dan perlindungan, termasuk modifikasi, substitusi, atau peniadaan kondisi atau 
zat berbahaya; (iii) menyediakan peralatan yang sesuai untuk meminimalkan 
risiko dan membutuhkan serta mendorong penggunaannya; (iv) melatih 
pekerja dan memberi mereka insentif yang sesuai untuk menggunakan dan 
mematuhi prosedur kesehatan dan keselamatan serta peralatan pelindung; (v) 
mendokumentasikan dan melaporkan kecelakaan, penyakit, dan insiden akibat 
kerja; dan (vi) memiliki pengaturan pencegahan, kesiapsiagaan, dan tanggap 
darurat. 

  
10. SR1 juga menguraikan persyaratan khusus untuk elemen dan komponen 

struktural proyek (seperti bendungan, bendungan limbah tailing, atau kolam 
abu)7 yang terletak di lokasi berisiko tinggi yang kegagalan atau malfungsinya 
dapat mengancam keselamatan masyarakat yang terkena dampak. Untuk 
proyek yang diusulkan yang memenuhi persyaratan ini, peminjam/klien akan 
melibatkan ahli yang berkualifikasi dan berpengalaman, terlepas dari mereka 
yang bertanggung jawab atas desain dan konstruksi proyek, untuk melakukan 
tinjauan sedini mungkin dalam pengembangan proyek dan di seluruh desain, 
konstruksi, dan pemeriksaan proyek untuk memastikan penilaian yang solid 
dan perencanaan pengelolaan telah dilakukan untuk mengatasi risiko dan 
dampak residual yang teridentifikasi.  

 
B. Pengalaman dalam implementasi kebijakan yang ada 

 
11. SPS berlaku efektif sejak Januari 2010 dan berlaku untuk semua proyek yang 

dibiayai dan/atau dikelola oleh ADB. Ketentuan untuk menangani masyarakat 
tingkat proyek, serta risiko dan dampak kesehatan dan keselamatan terkandung 
dalam rencana manajemen kesehatan dan keselamatan proyek. Rencana 
manajemen kesehatan dan keselamatan proyek diperbarui secara berkala untuk 
mengelola perubahan risiko dan dampak di tingkat proyek. Rencana manajemen 
kesehatan dan keselamatan proyek adalah komponen kunci dari Rencana 
Pengelolaan Lingkungan HIdup (Environmental Management Plan, EMP) 
proyek, yang ditinjau oleh ADB. Peminjam/klien memiliki tanggung jawab utama 
untuk memastikan pelaksanaan RPL/EMP, sedangkan pelaksanaan rencana 
kesehatan dan keselamatan didelegasikan kepada kontraktor proyek dengan 
tanggung jawab pengawasan dari konsultan pengawasan tergantung pada skala 
dan kompleksitas proyek. Kontraktor, mengikuti persyaratan dalam RPL/EMP 
mungkin juga diminta untuk mengembangkan rincian lebih lanjut tentang 
rencana kesehatan dan keselamatan berdasarkan desain rinci akhir dan 
pemilihan akhir teknologi dan prosedur untuk konstruksi dan operasi.  
 

 
7  Daftar ini tidak dimaksudkan untuk melengkapi semua jenis komponen struktural.   



6 

 

12. Salah satu bidang utama di mana upaya perlindungan lingkungan hidup terlihat 
sulit untuk diterapkan, adalah di bidang kesehatan dan keselamatan kerja dan 
masyarakat. Hal ini dilaporkan dalam evaluasi IED 2020 dari SPS. Kapasitas 
DMC (termasuk ruang lingkup dan implementasi undang-undang dan kerangka 
peraturan) untuk mengelola COSH tercatat lemah di beberapa DMC. SPS juga 
memiliki ketentuan yang terbatas tentang penilaian dan manajemen risiko 
COSH, dan juga tidak ada penjelasan yang cukup dalam panduan seputar topik 
ini.   

 
13. Pengalaman dari operasi ADB menunjukkan bahwa dampak sosial tidak dinilai 

dengan baik dalam studi penilaian dampak lingkungan hidup dan oleh karena itu 
dampak dan risiko sosial kurang ditangani dengan baik. Selain itu, penerapan 
persyaratan kesehatan dan keselamatan masyarakat di EMP dapat menjadi 
buruk karena terdapat kesenjangan dalam hal kepatuhan para kontraktor. Hal ini 
terlihat lebih umum pada proyek dengan kategori risiko yang lebih rendah. 
Kekurangan dalam pengelolaan kamp pekerja dan keselamatan tempat kerja 
adalah masalah yang banyak ditemui. 

 

IV. TEMUAN STUDI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 
DAN MASYARAKAT  

 

A. Temuan Kunci Awal dari Studi Perbandingan 
 

14. Draf Studi Analitis membandingkan pendekatan keseluruhan ADB terhadap 
kesehatan dan keselamatan kerja dan masyarakat dengan lima MFI 
pembanding. Perbandingan dilakukan pada serangkaian bidang tematik, 
termasuk keseluruhan struktur, tujuan dan ruang lingkup; identifikasi, penilaian 
dan pengelolaan risiko terhadap masyarakat dan pekerja; infrastruktur, material 
dan keselamatan lalu lintas; tema yang muncul seperti jasa ekosistem, 
ketahanan terhadap bahaya alam dan perubahan iklim.    

 
15. Struktur Keseluruhan, Tujuan dan Ruang Lingkup: SPS saat ini berisi 

prinsip dan persyaratan untuk kesehatan dan keselamatan kerja dan 
masyarakat, tetapi memberikan panduan terbatas tentang definisi COSH dan 
pendekatan untuk penilaian risiko dan perencanaan manajemennya. SPS ADB 
kurang terstruktur dan tidak memiliki kejelasan dan perincian dalam 
pendekatannya terhadap COSH, SPS ADB menangani masalah ini di tingkat 
yang lebih tinggi, umumnya mengikuti hierarki mitigasi. Kebijakan SPS saat ini 
berfokus pada penanganan dampak langsung yang dihadapi oleh masyarakat 
dan pekerja yang terkena dampak. Kebijakan tersebut tidak memberikan 
cakupan di tingkat pengguna akhir, dan ketentuan terkait ketenagakerjaan 
membutuhkan kejelasan dan penguatan lebih lanjut terkait ruang lingkup dan 
cakupannya. Terdapat kekurangan dalam hal panduan pendukung mengenai 
penilaian risiko K3 dan CHS dan penyusunan rencana aksi. 
 

16. Kerangka kerja upaya perlindungan MFI pembanding dalam menangani COSH 
dan Ketenagakerjaan serta Kondisi Kerja dibuat dengan standar terpisah, 
meskipun keduanya sangat terkait erat. Keamanan juga telah disertakan dalam 
standar COSH MFI lainnya. Kerangka kerja ini secara khusus menekankan dan 
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membahas peran dan tanggung jawab peminjam pada penilaian risiko COSH 
dan perencanaan manajemen yang mencakup risiko dan dampak umum serta 
pada sektor tertentu seperti risiko infrastruktur, peralatan, dan keamanan 
produk.    
 

17. Identifikasi, Penilaian dan Pengelolaan Risiko terhadap Masyarakat dan 
Pekerja: Identifikasi risiko mengambil peran sentral dan tanggung jawab klien 
dibuat jelas oleh sebagian besar MFI (yaitu WB, IFC, IBRD, dan IADB). Namun, 
studi tersebut memperlihatkan bahwa penekanan pada hal-hal tersebut di 
dalam SPS ADB dinilai kurang. Banyak MFI lebih memerinci cakupan risiko dan 
pendekatan penilaian risikonya. Di antara mereka yang menonjol adalah 
EBRD, IFC dan Bank Dunia, yang mencakup keterpaparan masyarakat 
terhadap penyakit, kerentanan dan isu gender termasuk eksploitasi, kekerasan 
dan pelecehan seksual (Sexual Exploitation, Abuse and Harassment, SEAH). 
Bank Dunia menyarankan bahwa penilaian dampak kesehatan (health impact 
assessment, HIA) harus dilakukan sebagai bagian dari penilaian dampak 
lingkungan hidup dan sosial, jika dianggap perlu, sementara IFC dalam catatan 
panduannya merinci proses HIA. Secara khusus, IDB, IFC, dan Bank Dunia 
memasukkan ini sebagai “paparan masyarakat terhadap penyakit yang 
ditularkan melalui air, berbasis air, terkait air, dan ditularkan melalui vektor dan 
penyakit menular”. Kebijakan EBRD tidak secara khusus menggunakan 
penilaian HIA tetapi membuat suatu indikasi yang jelas bahwa klien perlu 
melakukan penilaian - sepadan dengan tingkat risiko - untuk menghasilkan 
rencana keselamatan dan kesehatan khusus proyek, yang mencakup 
pemantauan, dan prosedur dan aturan keselamatan AIIB, dalam Standar 
Lingkungan Hidup dan Sosial tentang Penilaian dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dan Sosial (Environmental and Social Standard, ESS1) memiliki bagian-
bagian yang mewajibkan penilaian risiko kesehatan dan keselamatan bagi 
pekerja proyek dan masyarakat yang terkena dampak proyek, menggunakan 
pendekatan deskriptif dan secara langsung menetapkan persyaratan bagi 
Klien.  

 
18. Infrastruktur, Material dan Keselamatan Lalu Lintas: Persyaratan untuk 

mengidentifikasi dan menilai risiko, dan potensi dampak terhadap keselamatan 
masyarakat yang terkena dampak secara jelas diatur dalam kebijakan ADB 
saat ini, namun lalu lintas dan keamanan jalan tidak disebutkan secara 
eksplisit, meskipun tinjauan dilakukan secara terpisah dari upaya perlindungan 
melalui Grup Sektor Transportasi ADB, dipandu oleh Rencana Aksi 
Keselamatan Jalan ADB.8 Infrastruktur, bahan material dan keselamatan lalu 
lintas diatur dalam kebijakan sebagian besar MFI yang setara (yaitu IFC, WB, 
EBRD dan IADB), melalui persyaratan khusus untuk manajemen kesehatan 
dan keselamatan. Untuk lalu lintas dan keselamatan jalan, di mana risiko dinilai 
tinggi, EBRD memerlukan audit keselamatan jalan untuk setiap fase proyek, 
pemantauan untuk menyelesaikan masalah. Bank Dunia merekomendasikan 
Penilaian Keselamatan Jalan bila diperlukan. IADB, AIIB, dan ADB tidak 
mencantumkan kebijakan mengenai lalu lintas secara khusus dalam upaya 
perlindungan mereka. 
 

 
8  ADB, 2012. Road Safety Action Plan: An Overview. Rencana Aksi Keselamatan Jalan: Gambaran Umum ADB, 

Manila.  

https://www.adb.org/publications/road-safety-action-plan-overview#:~:text=To%20guide%20its%20work%20on%20mainstreaming%20road%20safety%2C,sustainable%2C%20effective%2C%20and%20cost-effective%20improvements%20in%20road%20safety.
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19. Tema yang Muncul - Jasa Ekosistem dan Ketahanan Terhadap Bahaya 
Alam dan Perubahan Iklim: Tema lintas sektor seperti jasa ekosistem dan 
perubahan iklim dicakup dalam kebijkaan sebagian besar MFI, baik secara 
langsung dalam tujuan atau dalam teks kebijakan. Jasa ekosistem semakin 
banyak menjadi aspek yang muncul dalam penilaian risiko yang perlu 
diintegrasikan dan dikaitkan dengan kesehatan masyarakat lokal. Penyediaan 
dan pengaturan jasa ekosistem secara eksplisit disebutkan dan didefinisikan di 
bawah upaya perlindungan keanekaragaman hayati (IADB dan Bank Dunia), 
yang terkait dengan potensi dampak proyek seperti perubahan penggunaan 
lahan atau hilangnya kawasan penyangga alami (misalnya lahan basah, hutan 
bakau dan hutan dataran tinggi) yang mengurangi dampak dari bencana alam 
seperti banjir, tanah longsor dan kebakaran. Selain itu, degradasi dan dampak 
terhadap sumber daya alam dapat mempengaruhi kualitas, kuantitas, dan 
ketersediaan air tawar (layanan ekosistem penyedia utama) dan dapat 
mengakibatkan risiko dan dampak terkait kesehatan. Dampak tersebut di atas 
dapat mengakibatkan peningkatan kerentanan dan risiko kesehatan 
masyarakat. IFC juga menjelaskan tentang bagaimana jasa ekosistem telah 
sesuai dan menguraikan bagaimana melakukan penilaian dampak pada jasa 
ekosistem. IFC juga menyebutkan modal alam yang terkait dengan rantai jasa 
ekosistem yang relevan dengan mata pencaharian dan kesejahteraan 
masyarakat. 

 
20. Dampak Perubahan Iklim terhadap Masyarakat: Tidak seperti SPS ADB, 

beberapa MFI (yaitu IFC, WB, EBRD, IADB) dalam kerangka kerja upaya 
perlindungan mereka yang baru-baru ini diperbarui menekankan dampak 
perubahan iklim yang sudah dihadapi masyarakat dan bahwa hal ini dapat lebih 
diperburuk oleh kegiatan proyek. Ini kemudian membutuhkan penyertaan 
dalam penilaian dampak, dengan langkah-langkah penghindaran dan mitigasi. 
Namun, tidak ada MFI yang memberikan panduan pendukung tentang 
bagaimana dampak perubahan iklim diukur atau mengarah pada pendekatan 
metodologis spesifik di bawah kebijakan COSH. Biasanya panduan tersebut 
disusun secara terpisah di luar kerangka kerja upaya perlindungan. 
 

21. Tenaga Kerja untuk Masyarakat Lokal: Tenaga kerja dan kondisi kerja, di 
mana masyarakat lokal dipekerjakan untuk proyek tersebut, tidak disebutkan 
secara eksplisit di sebagian besar kerangka kerja upaya perlindungan MFI, 
termasuk ADB. Pengecualian adalah bahwa ADB mencantumkan pekerja anak 
dan kerja paksa di dalam daftar pengecualian SPS, sebagaimana juga 
disebutkan oleh MFI lain.  
 

22. Manajemen Pekerja/Tenaga Kerja: ADB memiliki persyaratan untuk Standar 
Ketenagakerjaan Inti (Core Labour Standards, CLS) dengan Strategi Upaya 
Perlindungan Sosial, 2001, serta Buku Pegangan tentang CLS yang menjadi 
pedoman. Namun di dalam SPS, cakupannya hanya terbatas. Informasi lebih 
lanjut tentang masalah ini dan perbandingan dengan MFI lain disajikan dalam 
studi analitis terpisah tentang Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja. Silakan lihat 
untuk detail lebih lanjut 
 

23. Keadaan Darurat dan Kesiapsiagaan: Persyaratan dalam menghadapi  
keadaan darurat dan kesiapsiagaan tersirat dalam kebijakan ADB yang terkait 
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dengan kebijakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, tetapi panduan 
mengenai peran dan tanggung jawab klien dan peminjam masih terbatas. IADB 
mengikuti pendekatan IFC dalam hal kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Hal 
ini mensyaratkan klien untuk membantu dan berkolaborasi dengan orang-
orang yang terkena dampak proyek, lembaga pemerintah daerah, dan pihak 
terkait lainnya, dalam persiapan rencana untuk merespons situasi darurat 
secara efektif. Jika lembaga pemerintah daerah memiliki kapasitas terbatas 
atau bahkan tidak ada kapasitas untuk merespons secara efektif, maka klien 
akan memainkan peran aktif dalam mempersiapkan dan menanggapi keadaan 
darurat yang terkait dengan proyek.  

 

B. Bidang-Bidang untuk Pertimbangan Lebih Lanjut 
 

24. Draf studi analitis ini telah mengidentifikasi bidang-bidang utama yang 
memerlukan pembahasan lebih lanjut selama proses pembaruan kebijakan. Ini 
termasuk: (i) jasa ekosistem – terbatas pada pengaturan dan regulasi jas 
ekosistem (ii) keamanan di tingkat proyek bagi pekerja dan masyarakat yang 
terkena dampak (iii) pelecehan dan kekerasan seksual terkait proyek – SEAH, 
termasuk dampak antara pekerja ke pekerja lain dan dampak dari pekerja ke  
masyarakat (iv) Asbes – tinjauan terhadap basatan kandungan 20% asbes 
pada terpal semen asbes berikat di dalam Daftar Kegiatan Investasi Terlarang 
(Prohibited Investment Activity List, PIAL)  – Lampiran V SPS, (v) keamanan 
produk dan keselamatan layanan proyek kepada masyarakat, (vi) lalu lintas 
dan keselamatan jalan terkait proyek, (vii) kesehatan mental dan kesejahteraan 
pekerja, (viii) kesehatan dan keselamatan hewan (ix) risiko kebakaran terkait 
proyek bagi pekerja dan masyarakat dan (x) risiko keamanan siber terkait 
proyek. 

 

C. Langkah-langkah Selanjutnya 
 
25. ADB akan melakukan konsultasi dengan semua pemangku kepentingan terkait 

hasil temuan studi perbandingan ini dan juga mengidentifikasi isu-isu COSH 
lainnya yang memerlukan pertimbangan dalam pembaruan kebijakan SPS. 
Studi dan analisis lebih lanjut harus dilakukan yang membahas isu-isu spesifik 
yang muncul dari studi perbandingan ini dan akan dilakukan konsultasi dengan 
para pemangku kepentingan yang terkait untuk menilai ruang lingkup dan 
kepraktisan penerapan kebijakan yang diperbarui sebagai standar baru 
dan/atau pedoman pembaruan kebijakan di masa mendatang. Masukan dan 
rekomendasi pemangku kepentingan tentang analisis akan diminta untuk 
menyempurnakan analisis. Analisis yang lebih rinci juga telah dimulai untuk 
topik tertentu termasuk topik mengengai kualitas udara, polusi kebisingan dan 
getaran serta perubahan iklim. Studi ini sedang berlangsung dan akan 
diintegrasikan ke dalam laporan mendatang. 

 


