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I. PENDAHULUAN PEMBARUAN KEBIJAKAN UPAYA 
PERLINDUNGAN 
 

1.1. Alasan Tinjauan dan Pembaruan Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB 
 

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 (IED Report).2 Pembaruan ini bertujuan untuk memperbarui kebijakan SPS, 
mengingat terjadinya perubahan konteks pembangunan dan berkembangnya 
kebutuhan serta kapasitas  anggota negara-negara berkembang 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 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 diharapkan siap untuk dipertimbangkan Dewan 
ADB pada bulan Maret 2023, setelah melalui proses peninjauan dan pengembangan 
kebijakan lebih lanjut serta melibatkan konsultasi secara  bermakna dengan para 
pemangku kepentingan. Sebagai bagian dari proses ini, ADB melakukan serangkaian 
studi analitis singkat.3 Studi-studi ini akan membandingkan SPS ADB saat ini dengan 
kebijakan MFI tertentu dan secara singkat mempertimbangkan pengalaman 
implementasi.4 Studi tersebut akan menghasilkan informasi mengenai penyusunan 
kebijakan upaya perlindungan yang baru yang ditinjau dan dikonsultasikan dengan para  
pemangku kepentingan. Ringkasan awal dari kajian ini akan diungkapkan terlebih 
dahulu untuk mengumpulkan pandangan awal dari pemangku kepentingan. Studi 
analitis itu sendiri kemudian akan diperbarui dan diungkapkan secara penuh. 
Keterlibatan dan konsultasi pemangku kepentingan akan melalui tiga fase utama, yaitu: 
(i) informasi awal dan upaya penjangkauan awal tentang pola pendekatan keseluruhan 
untuk pembaruan kebijakan dan rencana pelibatan pemangku kepentingan; (ii) 
konsultasi tentang studi analitis; dan (iii) konsultasi atas draf naskah kebijakan. Dalam 

 

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  Kajian analitis yang direncanakan adalah: 1. Arsitektur Kebijakan Keseluruhan; 2. Masyarakat Adat; 3. 

Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi; 4. Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja; 5. Kesehatan & 
Keselamatan Masyarakat dan Kerja; 6. Pembebasan Lahan, Pembatasan Akses dan Pemukiman Kembali 
Secara Tidak 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 & Terdampak Konflik & Negara Berkembang Pulau Kecil (FCAS/SIDS). Studi tambahan dapat 
ditambahkan jika diperlukan.     

4  Studi bertujuan untuk melengkapi evaluasi yang diselesaikan oleh IED pada Mei 2020 dan tidak akan 
menduplikasi pekerjaan IED pada efektivitas keseluruhan SPS.   

https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement
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proses ini akan terdapat banyak peluang untuk melibatkan pemangku kepentingan, 
termasuk konsultasi regional; sesi “pendalaman” dengan DMC ADB dan organisasi 
masyarakat sipil (CSO); diskusi kelompok fokus pada topik tertentu; dan konsultasi 
dengan orang-orang yang terkena dampak proyek-proyek ADB.5 Dokumen ini 
menyajikan ringkasan studi analitis tentang upaya perlindungan pemukiman kembali 
tidak secara sukarela. 

 
 

1.2. Temuan dan Rekomendasi IED Khusus untuk Pemukiman Kembali Tidak Secara 
Sukarela 
 

3. Hasil dari evaluasi terhadap kinerja upaya perlindungan Pemukiman Kembali Tidak 
Sukarela (IR) ADB secara umum memuaskan, namun evaluasi tersebut mencatat 
ketergantungan utama pada pelaksanaan kompensasi orang-orang yang terkena 
dampak. Selain itu, ditemukan kelemahan pada upaya perlindungan pemulihan dan 
peningkatan mata pencaharian, terutama untuk rumah tangga miskin dan rentan yang 
terkena dampak serius, serta pada pelaksanaan konsultasi pemangku kepentingan dan 
pengungkapan rencana pemukiman kembali. Lebih lanjut, penetapan angka ambang 
batas 200 orang yang terkena dampak serius untuk proyek IR kategori A dinilai tidak 
memadai dan kurang berorientasi pada risiko, karena tidak secara tepat menilai risiko 
variabel dalam konteks sosio-ekonomi, kelembagaan, dan negara. Evaluasi ini juga 
menyoroti kurangnya persyaratan dan perhatian pada upaya perlindungan untuk risiko 
dan dampak sosial terhadap masyarakat yang tidak dipindahkan akibat pengadaan 
tanah tidak secara sukarela.  
 

4. Evaluasi tersebut menyarankan agar ADB memikirkan kembali pendekatan dan 
ketentuan kebijakannya  untuk pemulihan dan peningkatan mata pencaharian dengan 
mengamanatkan sumber daya yang cukup, pengumpulan informasi data dasar yang 
tepat tentang kondisi sosial ekonomi orang-orang yang terkena dampak, penilaian pasar 
yang memadai dan mempertimbangkan preferensi orang-orang yang terkena dampak. 
Evaluasi ini menyarankan bahwa organisasi klien harus mengalihdayakan (outsourcing) 
program pemulihan mata pencaharian ke lembaga dan organisasi dengan kompetensi 
yang diperlukan. Evaluasi juga menunjukkan perlunya peningkatan kepatuhan terhadap 
persyaratan untuk konsultasi yang bermakna dengan memastikan pengungkapan 
penuh dokumentasi upaya perlindungan dalam bahasa lokal dan memperoleh umpan 
balik yang lebih baik tentang proyek dan dampak upaya perlindungannya dari orang-
orang yang terkena dampak. Juga ditekankan tentang perlunya partisipasi aktif staf 
pemerintah dalam konsultasi, untuk memastikan tanggung jawab kepemilikan yang 
memadai atas pengelolaan upaya perlindungan IR. Selain itu, diusulkan agar dilakukan 
perubahan dengan mengintegrasikan kategorisasi proyek yang lebih berorientasi pada 
risiko.   
 

 

II. TUJUAN DAN LINGKUP STUDI  
 

5. Atas dasar keinginan untuk mengatasi tantangan operasional dalam penerapan SPS, 
Departemen Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim (Sustainable 
Development and Climate Change, SDCC) ADB dan Departemen Regional (Regional 
Department, RD) ADB mengadakan lokakarya pada akhir 2018, yang menganalisis 
beberapa masalah dan mengkaji apa yang disebut 'wilayah abu-abu' dalam Ketentuan 

 

5  Silakan merujuk ke situs web ADB dan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan untuk informasi 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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kebijakan IR dalam bentuk presentasi dan diskusi studi kasus dari seluruh Asia. Tema-
tema kritis muncul, seperti antara lain transaksi tanah sukarela, fasilitas terkait, atau 
pemulihan mata pencaharian, yang telah melengkapi informasi untuk studi dan tinjauan 
yang dilakukan sejak itu. Setelah itu, SDCC melakukan perbandingan terperinci antara 
semua pernyataan kebijakan penting dalam ketentuan terkait  kebijakan IR dari lembaga 
keuangan multilateral terpilih, seperti Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan 
Pembangunan (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD), 
Korporasi Keuangan Internasional (International Finance Corporation, IFC), dan Bank 
Dunia (World Bank, WB), dengan prinsip dan persyaratan kebijakan upaya perlindungan 
IR ADB, serta Pedoman Operasional (Operational Manual, OM) ADB Bagian F1 dan 
OM Bagian F2 sebelumnya. Standar Kinerja IR dari Kerangka Kebijakan Lingkungan 
Hidup dan Sosial (Environmental and Social Policy Framework, ESPF), Inter-American 
Development Bank (IDB) dan ketentuan Sistem Manajemen Lingkungan Hidup dan 
Sosial (Environmental and Social Management System, ESMS) IUCN juga ditinjau 
untuk topik tertentu. Dilakukan juga tinjauan literatur untuk mengidentifikasi konvergensi 
dan perbedaan, serta kekuatan dan kelemahan, dan menyoroti banyak masalah kritis 
yang melibatkan tantangan operasional dan konseptual dari kebijakan upaya 
perlindungan ADB. Hasil temuan ini telah digunakan untuk menyusun rekomendasi 
yang akan menjadi bahan pertimbangan selama konsultasi dengan pemangku 
kepentingan internal dan eksternal untuk proses peninjauan dan pembaruan SPS.  
 

6. Hasil dan kesimpulan dari konsultasi pemangku kepentingan internal dan eksternal yang 
sedang berlangsung akan menjadi bahan informasi dalam menyusun prinsip dan 
persyaratan kebijakan upaya perlindungan yang diperbarui untuk pengadaan tanah  dan 
pembatasan penggunaan lahan. Konsultasi pemangku kepentingan untuk pembaruan 
SPS adalah proses berulang yang dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan 
pemahaman dan membangun konsensus di antara para pesertanya. Semua 
pernyataan dan pertimbangan, termasuk dokumen-dokumen makalah terkait kebijakan, 
ringkasan diskusi dan draf kebijakan yang terkait merupakan dokumen yang terus 
dikembangkan sesuai hasil tinjauan dan revisi yang berproses.  

 
 

III. GAMBARAN UMUM PRINSIP & PERSYARATAN KEBIJAKAN 
SPS SAAT INI UNTUK PEMUKIMAN KEMBALI TIDAK SECARA 
SUKARELA 
 

3.1. Prinsip Kebijakan Utama 
 

7. Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali TIdak Secara Sukarela adalah salah satu dari 
tiga rangkaian prinsip kebijakan yang dicakup oleh SPS, selain lingkungan hidup dan 
Masyarakat Adat. Kebijakan tersebut menetapkan tujuan, ruang lingkup dan pemicu, 
dan 12 prinsip kebijakan untuk upaya perlindungan IR.6 Peran dan kewajiban 
Peminjam/Klien diatur dalam Lampiran 2 SPS di bawah Persyaratan Upaya 
Perlindungan 2: Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela (SR2).   
 

8. SPS mengharuskan Peminjam dan staf ADB untuk berusaha menghindari dan 
mengurangi IR dan untuk menyaring dan menilai dampak yang tidak dapat dihindari. 
Peminjam wajib menyiapkan dan mengungkapkan rencana pemukiman kembali. 
Konsultasi dan partisipasi orang-orang yang dipindahkan dan pemangku kepentingan 
lainnya dan pembentukan mekanisme penanganan keluhan perlu dipastikan. Dengan 
mengutamakan strategi pemukiman kembali berbasis lahan, aset yang hilang harus 

 

6  Silakan merujuk ke halaman 17 dari SPS untuk perincian. 



5 

 

dipulihkan dan/atau diberikan ganti rugi dengan biaya penggantian penuh dengan 
bantuan yang sesuai. SPS mengatur pemulihan dan peningkatan mata pencaharian 
warga yang dipindahkan dan peningkatan standar hidup masyarakat miskin dan rentan. 
Warga yang dipindahkan tanpa hak atas tanah harus diberi ganti kerugian atas 
hilangnya aset non-tanah. Prosedur untuk penyelesaian yang dinegosiasikan perlu 
dikembangkan secara transparan, konsisten, dan adil. Semua hak pemukiman kembali 
bagi orang-orang yang terdampak perlu dipenuhi sebelum mereka dipindahkan, dan 
pelaksanaan serta dampak IR akan dipantau.  
 

3.2. Persyaratan Upaya Perlindungan 
 

9. Tingkat keseriusan dampak IR dari proyek perlu disaring dan dikategorikan. Proyek 
dengan lebih dari 200 orang yang terkena dampak pemindahan fisik dari perumahan, 
atau kehilangan lebih dari sepuluh persen aset produktifnya diklasifikasikan sebagai 
signifikan (kategori A). Penilaian dampak sosial dengan inventarisasi aset yang hilang 
dan data dasar sosio-ekonomi yang dipilah berdasarkan gender akan dilakukan untuk 
semua proyek. Orang-orang yang terkena dampak yang termarjinalkan dan rentan 
harus diidentifikasi untuk memastikan bahwa dampak yang merugikan tidak 
mempengaruhi mereka secara tidak proporsional. Batas waktu untuk hak menerima 
kompensasi harus ditetapkan.  
 

10. Rencana pemukiman kembali berdasarkan penilaian dampak sosial akan disiapkan dan 
orang-orang yang terkena dampak harus diberitahu dan dikonsultasikan tentang opsi 
ganti rugi dan rehabilitasi, dengan memberikan cukup perhatian pada masalah gender. 
Undang-undang dan peraturan nasional yang berkaitan dengan pengadaan tanah akan 
ditinjau, kesenjangan dengan persyaratan SPS diidentifikasi dan strategi untuk 
mengatasi kesenjangan yang sesuai akan diusulkan. Langkah-langkah terperinci untuk 
pemulihan pendapatan dan peningkatan mata pencaharian harus disertakan. Rencana 
pemukiman kembali harus diselesaikan sesuai dengan desain teknis perincian akhir 
proyek, dan jika terdapat dampak IR yang tidak diantisipasi selama pelaksanaan proyek, 
rencana pemukiman kembali harus diperbarui. Untuk jenis proyek dan program tertentu 
yang dampak IR-nya tidak dapat dinilai sebelum mendapat persetujuan pinjaman, maka 
kerangka kerja pemukiman kembali dapat digunakan. SPS mendorong pengadaan 
tanah melalui negosiasi penyelesaian dan memerlukan kesepakatan antara ADB dan 
Peminjam mengenai prosedur konsultasi, validasi pihak ketiga, perhitungan biaya 
penggantian dan dokumentasi.  

 
11. Pihak peminjam perlu menyerahkan kepada ADB semua dokumen baik draf, final  dan 

yang diperbarui mengenai  rencana atau kerangka kerja pemukiman kembali serta 
laporan pemantauan untuk diungkapkan. Informasi pemukiman kembali yang relevan 
harus tersedia di tempat yang dapat diakses dan dalam bentuk dan bahasa yang dapat 
dipahami oleh penduduk yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya. 
Konsultasi yang bermakna dengan orang-orang yang terkena dampak dan pemangku 
kepentingan lainnya perlu dilakukan, dengan memberikan perhatian khusus pada 
kebutuhan perempuan dan kelompok yang kurang termarjinalkan atau rentan, dan 
mekanisme penanganan keluhan untuk menangani masalah dan keluhan orang-orang 
yang terkena dampak harus sudah dibentuk. Diperlukan juga pemantauan kemajuan 
pelaksanaan rencana pemukiman kembali dan penyusunan laporan pemantauan 
setengah tahunan. Pakar eksternal yang berpengalaman akan dilibatkan untuk proyek 
dengan dampak signifikan untuk memverifikasi informasi pemantauan Peminjam dan 
untuk menyiapkan rencana tindakan korektif jika ditemukan masalah pada pemukiman 
kembali tidak secara sukarela. 
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3.3. Tanggung Jawab ADB dan Peminjam 
 

12. Peminjam bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dampak sosial, 
pengungkapan informasi dan konsultasi, pembentukan mekanisme penanganan 
keluhan, persiapan dan pelaksanaan rencana pemukiman kembali, dan pemantauan 
dan evaluasi dampak pemukiman kembali, serta kepatuhan terhadap undang-undang, 
peraturan dan standar negara yang bersangkutan yang relevan. Peminjam wajib 
menyertakan persyaratan upaya perlindungan IR dalam dokumen lelang dan kontrak 
pekerjaan sipil. 
 

13. ADB berkomitmen untuk bekerja sama dengan Peminjam untuk memastikan bahwa 
tanggung jawab mereka dilaksanakan sesuai dengan SPS dan memenuhi persyaratan 
nasional, dan akan melakukan tinjauan upaya perlindungan, yang melibatkan 
kunjungan lapangan serta tinjauan pustaka, sebagai bagian dari keseluruhan kegiatan 
uji tuntas, pengawasan dan pemantauan.  ADB bertanggung jawab untuk menyaring 
dan menentukan kategorisasi proyek, memfasilitasi program peningkatan kapasitas 
kepada Peminjam dan mengungkap rencana pemukiman kembali dan laporan 
pemantauan di situs web ADB. Tim proyek ADB akan melakukan misi pengawasan 
untuk proyek Kategori A dan B dan berpartisipasi dalam kegiatan konsultasi untuk 
proyek IR kategori A. 

 
 

IV. RINGKASAN PERBANDINGAN  
 

4.1. Perbedaan Utama dan Konvergensi 

 
4.1.1 Tujuan dan Lingkup Penerapan 

 
14. Semua MFI memiliki tujuan yang sama untuk menghindari dan meminimalkan 

perpindahan masyarakat yang disebabkan oleh IR dan membuat ketentuan untuk 
pemulihan dan/atau peningkatan kondisi hidup warga yang dipindahkan dan/atau 
mereka yang dipindahkan yang juga miskin dan rentan. MFI lainnya memasukkan 
penghindaran penggusuran paksa, ganti rugi aset yang hilang dengan biaya 
penggantian dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam tujuan kebijakan mereka, 
namun ADB tidak. Di antara semua MFI, ketentuan kebijakan IR berlaku untuk 
pemindahan fisik dan/atau ekonomi akibat pengambilalihan, negosiasi penyelesaian 
dalam lingkup undang-undang negara yang bersangkutan, dan pembatasan 
penggunaan lahan tidak secara sukarela. EBRD, IDB, IFC, dan WB secara eksplisit 
memasukkan hak mitigasi atas dampak IR untuk pengguna lahan yang tidak memiliki 
hak kepemilikan tanah sebagai hak yang tercakup dalam kebijakannya, dan ADB, EBRD 
dan WB juga mencakup perpindahan warga dalam proses penjajakan dan persiapan 
proyek. Transaksi tanah secara sukarela tidak termasuk dalam ruang lingkup kebijakan 
yang diterapkan oleh sebagian besar MFI. Dalam kebijakan WB, secara terbatas 
mencakup  beberapa transaksi sukarela, sementara EBRD memasukkan ketentuan 
terperinci untuk sumbangan tanah secara sukarela di dalam persyaratan umum 
kebijakannya. ADB dan WB secara eksplicit mengecualikan penerapan ketentuan 
kebijakan IR untuk dampak terhadap mata pencaharian yang tidak secara langsung 
terjadi sebagai akibat dari pengadaan tanah. Sedangkan EBRD, IDB dan IFC dapat 
menerapkan kebijakannya jika terjadi dampak yang signifikan.  
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4.1.2. Temuan Utama dari Studi Perbandingan  
 

a. Klasifikasi 
 

15. Kecuali ADB, semua MFI telah menggunakan penilaian dampak terintegrasi 
berbasis risiko. ADB sendiri memiliki klasifikasi dampak terpisah untuk 
Lingkungan Hidup, IR dan Masyarakat Adat (IP). Untuk IR, ambang batas 200+ 
orang yang terkena dampak yang mengalami dampak besar dari IR digunakan 
untuk mengklasifikasikan dampak yang signifikan (kategori IR A). 

 

b. Uji Tuntas 
 

16. Semua MFI memerlukan penilaian dampak IR yang terperinci dengan melakukan 
sensus dan survei dasar sosio-ekonomi, inventarisasi dan penilaian aset yang 
hilang, penetapan batas waktu dan klarifikasi orang yang memenuhi syarat untuk 
menerima ganti rugi dan menerima bantuan. Perbedaan dampak akibat gender 
dan kerentanan orang-orang yang terkena dampak menjadi perhatian ADB, EBRD 
dan WB di dalam kebijakan masing-masing.  
 

c. Rencana Mitigasi 
 

17. Semua MFI mewajibkan Peminjam untuk menyiapkan berbagai jenis dokumen 
perencanaan pemukiman kembali sesuai proyek dan dampak dari pemindahan 
warga.  Laporan tersebut berisi temuan dari hasil kajian dampak dan menentukan 
semua langkah kompensasi dan rehabilitasi yang diperlukan. Semua MFI dapat 
menggunakan kerangka kerja pemukiman kembali untuk proyek-proyek di mana 
kajian dampak tidak dapat dilakukan sebelum proyek disetujui, tetapi ADB 
membatasi penggunaan kerangka kerja tersebut hanya untuk empat modalitas 
pembiayaan.7  
 

18. Langkah-langkah mitigasi, seperti kompensasi dengan biaya penggantian, 
kompensasi kerugian aset non-tanah untuk orang-orang yang tidak memiliki hak 
atas tanah, kompensasi berbasis lahan untuk mata pencaharian berbasis lahan, 
langkah-langkah pemulihan dan peningkatan mata pencaharian, atau bantuan 
relokasi dan transisi, adalah hal yang umum di antara semua MFI, begitu juga 
dengan persyaratan untuk memberikan kompensasi sebelum pemindahan. EBRD 
dan WB mensyaratkan  agar dilakukan pembaruan penilaian aset yang hilang jika 
terjadi penundaan yang lama atau inflasi yang tinggi antara tanggal penilaian dan 
waktu penyerahan kompensasi. Semua MFI memerlukan dokumentasi 
metodologi penilaian dalam dokumen perencanaan pemukiman kembali. EBRD 
dan WB memasukkan ketentuan untuk penyimpanan dana kompensasi di 
rekening titipan (escrow) dalam keadaan tertentu untuk menghindari pembayaran 
kepada orang-orang yang terkena dampak sebelum dimulainya pekerjaan sipil. 

 

d.  Keterlibatan pemangku kepentingan 

19. Semua MFI meminta Peminjam untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan 
tentang proyek, dan dampak pemindahan warga serta langkah-langkah 
mitigasinya dalam bahasa lokal dan dengan cara yang dapat diakses dan sesuai 

 

7  Pinjaman sektor, fasilitas pembiayaan multi-tahap, pinjaman bantuan darurat, dan pinjaman proyek dengan 

sub-proyek atau komponen yang disiapkan setelah persetujuan Dewan (dengan dampak yang terbatas pada 
lingkungan hidup, pemukiman kembali tidak secara sukarela, dan dampak Masyarakat Adat). 
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dengan budaya setempat, sebagai bagian dari persyaratan keterlibatan 
pemangku kepentingan MFI. IDB, IFC dan WB memerinci lebih lanjut jenis 
informasi yang diperlukan. Namun, kecuali ADB, tidak ada kebijakan MFI yang 
secara eksplisit mewajibkan pengungkapan penuh dokumen pemukiman kembali 
di situs web mereka. 
 

20. Semua MFI membuat ketentuan untuk konsultasi yang bermakna dan partisipasi 
dari orang-orang yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya 
selama perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi proyek, serta untuk 
pembentukan mekanisme pengaduan. Untuk EBRD, IDB dan WB, persyaratan ini 
merupakan bagian dari standar mereka untuk keterlibatan pemangku 
kepentingan. Semua MFI melihat pentingnya pelibatan perempuan dan kelompok 
rentan dalam kegiatan pelibatan pemangku kepentingan dan menetapkan 
persyaratan terperinci, termasuk pertimbangan dan tanggapan terhadap umpan 
balik, bebas dari manipulasi dan paksaan, serta dokumentasi dan pengungkapan 
kegiatan konsultasi. Untuk penanganan pengaduan, WB menekankan 
penggunaan mekanisme pengaduan formal dan informal yang ada, sementara 
semua MFI menetapkan bahwa mekanisme penangan keluhan perlu dibentuk 
secara awal, memastikan aksesibilitas, ketidakberpihakan dan ketepatan waktu 
dalam menangani keluhan. Pada umumnya, kebijakan MFI masih kurang jelas 
dalam menentukan persyaratan untuk komposisi anggota tim yang menangani 
mekanisme pengaduan. ADB dan IFC menyatakan bahwa mekanisme 
pengaduan tidak boleh menghalangi akses untuk proses penyelesaian melalui 
pengadilan. 
 
 

e. Pemantauan dan Dukungan Pelaksanaan 
 

21. Semua MFI mensyaratkan prosedur harus ditetapkan secara jelas, sepadan 
dengan risiko dan dampak proyek, untuk pemantauan perencanaan dan 
pelaksanaan tindakan mitigasi, termasuk konsultasi dengan orang yang terkena 
dampak dan pemangku kepentingan lainnya selama proses pemantauan. Mereka 
menekankan perlunya tindakan korektif jika terjadi masalah kepatuhan. Untuk 
proyek dengan dampak signifikan, sebagian besar MFI menetapkan keterlibatan 
“tenaga ahli dalam hal pemukiman kembali yang professional dan kompeten” 
untuk melakukan pemantauan, memberikan saran kepada Peminjam, 
memverifikasi informasi pemantauan Peminjam dan/atau merancang tindakan 
korektif.  Kebijakan ADB mensyarakan keterlibatan “ahli eksternal yang memiliki 
kualifikasi dan pengalaman” untuk melakukan verifikasi, memberikan saran, dan 
merancang tindakan korektif. ADB secara eksplisit mengamanatkan 
pengungkapan laporan pemantauan kepada publik di situs webnya. EBRD, IDB, 
IFC dan WB mensyaratkan  laporan pelaksanaan pengadaan tanah, audit 
penyelesaian internal atau eksternal, dan/atau tinjauan kepatuhan eksternal, 
untuk memastikan verifikasi penyelesaian pelaksanaan rencana pemukiman 
kembali, terutama untuk proyek IR kategori A. ADB tidak membuat ketentuan 
untuk audit dan laporan penyelesaian IR yang terpisah. Semua MFI hanya 
memberikan informasi  yang sangat terbatas tentang persyaratan untuk evaluasi 
dampak dan hasil dari implementasi rencana mitigasi IR.   
 

22. EBRD, IDB, dan IFC tidak memberikan dukungan yang khusus untuk pelaksanaan 
dan pengembangan  kapasitas upaya perlindungan IR,  meskipun mereka secara 
umum menyatakan terdapat kewajiban umum bagi Peminjam untuk melakukan 
penilaian kapasitas dan komitmen Peminjam serta menyiapkan langkah-langkah 
peningkatan kapasitas yang diperlukan. Peminjam dapat meminta Bank Dunia 
untuk memberikan bantuan teknis guna memperkuat kapasitas perencanaan dan 
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pelaksanaan IR mereka dan kapasitas lembaga lain yang terkait perencanaan IR. 
ADB menetapkan dalam OM Bagian F1 dan dalam lampiran Safeguard 
Requirement 2 (SR2) bahwa tim proyek menilai kapasitas Peminjam dan 
memberikan dukungan pengembangan kapasitas.  
 
 

f. Peran dan Tanggung Jawab MFI dan Peminjam 
 

23. ADB secara umum menjabarkan peran dan tanggung jawabnya terkait upaya 
perlindungan di dalam SPS pada bagian tentang Proses Pelaksanaan Kebijakan, 
termasuk penyaringan dan kategorisasi, uji tuntas, pengawasan, dukungan dan 
pengembangan kapasitas untuk manajemen upaya perlindungan, dan 
pengungkapan instrumen perencanaan upaya perlindungan. ADB menetapkan 
peran dan tanggung jawab Peminjam dalam empat bagian Persyaratan Upaya 
Perlindungan dalam SPS. Peran dan tanggung jawab khusus terkait IR dijelaskan 
di atas pada bagian 3.3. Peran dan tanggung jawab MFI pembanding dijabarkan 
secara serupa dalam keseluruhan pernyataan kebijakan mereka, sementara 
peran dan tanggung jawab Peminjam dijelaskan dalam berbagai Standar Kinerja 
Lingkungan Hidup dan Sosial. IDB menyertakan bagian khusus tentang peran dan 
tanggung jawab antara Peminjam dan IDB dalam pernyataan kebijakan 
umumnya. Pembagian tanggung jawab serupa dengan ADB, di mana MFI 
melakukan penyaringan, uji tuntas, pengawasan, dukungan dan berperan dalam 
menyediakan program pengembangan kapasitas, sementara Peminjam diberi 
mandat untuk menerapkan semua persyaratan standar terkait pengelolaan upaya 
perlindungan. Peran dan tanggung jawab khusus IR dari MFI tidak dijelaskan 
secara terperinci. MFI memegang komitmen umum untuk memastikan bahwa 
klien menerapkan standar masing-masing. 
 
 

4.2. Masalah Utama untuk Pertimbangan Lebih Lanjut 
 

24. Dalam konsultasi internal ADB di antara para ahli upaya perlindungan sosial, terdapat 
kesulitan  operasional dan konseptual yang muncul dalam menerapkan SPS terkait 
perencanaan dan pelaksanaan upaya perlindungan IR, sehingga masalah-masalah 
kritis dan rekomendasi berikut ini diutamakan untuk pembaruan Kebijakan Upaya 
Perlindungan. Tema-tema utama termasuk (i) masalah yang dialami dalam pengelolaan 
upaya perlindungan dari proyek-proyek, (ii) perbedaan dengan MFI pembanding, dan 

(iii) kejelasan dan kohesi antara konsep dan pernyataan kebijakan. 

 

Rancang Bangun Kebijakan 

• Penggunaan pendekatan standar kinerja, dengan persyaratan yang mengikat bagi 
Peminjam dan ADB, termasuk staf, dengan klarifikasi perbedaan peran dan tanggung 
jawab untuk pengelolaan pengadaan tanah dan pembatasan penggunaan lahan (Land 
Acquisition, LA/Land Use Restriction, LUR).  
 

• Pendekatan berbasis risiko untuk penyaringan, pelingkupan, dan kategorisasi LA/LUR 
tanpa menetapkan suatu angka ambang batas untuk menentukan signifkansi dampak.  
 

• Pemakaian standar (bertautan) terpisah untuk keterlibatan pemangku kepentingan 
(Stakeholder Engagement, SE), termasuk rencana keterlibatan pemangku 
kepentingan, pengungkapan informasi, konsultasi dan partisipasi, serta penanganan 
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keluhan, dan penguatan dan klarifikasi ketentuan SE dalam standar yang diusulkan 
untuk LA/LUR.  

 
 
Kejelasan dan Kohesi Konseptual 
 

• Pergeseran fokus konseptual dari  semula fokus pada 'pemukiman kembali' ke upaya 
perlindungan 'pembebasan lahan dan pembatasan penggunaan lahan', dengan 
mengakui bahwa pemukiman kembali sebagai bentuk mitigasi pemindahan fisik. 
 

• Klarifikasi konseptual tentang status pemindahan ekonomi dan fisik, dengan mengakui 
bahwa semua pemindahan fisik secara bersamaan merupakan pemindahan ekonomi. 

 
 
Ruang Lingkup Penerapan Upaya Perlindungan  
 

• Lingkup penerapan dan persyaratan untuk mencakup bentuk-bentuk LA/LUR baik 
yang tidak secara sukarela maupun yang sukarela, di mana LA/LUR tidak secara 
sukarela melibatkan pengambilalihan, negosiasi penyelesaian dan pembatasan 
penggunaan lahan (LUR) yang wajib.  Sedangkan  LA/LUR yang sukarela mencakup 
transaksi antara pembeli dan penjual yang sukarela, transaksi sewa, sumbangan 
tanah, dan penghimpunan (pooling) dan pertukaran lahan, serta LUR dengan 
persetujuan dari orang-orang yang terkena dampak.  
 

• Pemisahan yang jelas dari persyaratan untuk negosiasi penyelesaian di bawah 
undang-undang kewenangan/hak negara dan penjualan tanah dan aset lainnya 
secara sukarela.  
 

• Ketentuan perlu diperluas untuk memperjelas pembatasan penggunaan lahan, 
dengan penerapannya, baik pada pengelolaan sumber daya alam maupun pada 
proyek infrastruktur.  
  

• Penerapan Standar LA/LUR secara konsisten untuk pembiayaan sektor swasta.  
 

• Ketentuan yang jelas dalam melakukan penilaian dan mitigasi dampak sosial 
mengenai fasilitas terkait, fasilitas yang sudah ada, masalah warisan (legacy) dan 
dampak kumulatif.  
 

• Perlu pencantuman ketentuan upaya perlindungan untuk dampak mata pencaharian 
yang tidak disebabkan oleh pengadaan tanah. 

 
 
Ketentuan yang perlu Diperkuat dan Klarifikasi yang Lebih Baik 
 

• Prinsip penggantian dan metodologi penilaian; 
 

• Pemulihan dan peningkatan mata pencaharian yang layak; 
 

• Relokasi orang-orang yang terkena dampak yang tidak memiliki hak kepemilikan untuk 
memfasilitasi pembangunan kembali tempat tinggal dan mata pencaharian di tempat 
lain. 
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• Perlindungan terhadap warga tempatan; 
 

• Pertimbangan gender dan kerentanan; 
 

• Pendekatan kerangka kerja yang diperluas dengan persyaratan uji tuntas yang 
meningkat, seperti pelingkupan terperinci wajib dan misi lapangan yang sering 
dilakukan oleh ADB; 
 

• Penguatan kapasitas Peminjam; 
 

• Pemantauan pengelolaan LA/LUR, termasuk laporan pemenuhan dan penyelesaian 
LA/LUR, dan evaluasi dampaknya terhadap mata pencaharian, termasuk penyediaan 
sumber daya yang memadai; dan 
 

• Pemantauan dan verifikasi eksternal dan pihak ketiga. 
 
 

V. LANGKAH-LANGKAH SELANJUTNYA  
 

25. Ringkasan hasil utama dari draf konsultasi Studi Analitis tentang upaya perlindungan 
pemukiman kembali tidak secara sukarela ini telah disiapkan sebagai bahan latar 
belakang untuk konsultasi pemangku kepentingan yang sedang berlangsung, untuk 
memberikan informasi singkat tentang pembandingan SR2 terhadap ketentuan upaya 
perlindungan pengadaan tanah dan pembatasan penggunaan lahan dari MFI lain. 
Laporan ini juga merangkum masalah-masalah utama untuk dipertimbangkan lebih 
lanjut berdasarkan konsultasi di antara staf upaya perlindungan ADB. Pemangku 
kepentingan eksternal diminta untuk menggunakan informasi ini selain pengamatan dan 
perhatian mereka sendiri untuk membuat rekomendasi yang bermakna bagi 
pemutakhiran ketentuan kebijakan upaya perlindungan ADB untuk AL/LUR. 
Rekomendasi dan umpan balik yang diterima dari konsultasi pemangku kepentingan 
eksternal akan dipertimbangkan untuk memperbarui dan menyelesaikan Studi Analitis 
yang akan mencakup rekomendasi lebih lanjut tentang bentuk, struktur dan isi SR2 yang 
direvisi. Setelah disiapkan, Studi Analitis yang terperinci akan diterbitkan dalam bentuk 
draf dan akan diungkapkan di situs web ADB untuk dikonsultasikan, ditinjau, dan 
mendapat komentar publik.  


