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I. PENDAHULUAN  
 

1. Asian Development Bank (ADB) sedang melakukan tinjauan komprehensif dan 
pembaruan Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan, 2009 (Safeguard Policy 
Statement, SPS).1 Proses pembaruan dilakukan oleh Manajemen ADB setelah 
menerima hasil Evaluasi SPS di tingkat korporasi  yang dilaksanakan oleh Departemen 
Evaluasi Independen (Independent Evaluation Department, IED) ADB, yang 
diselesaikan pada Mei 2020 (dalam Laporan IED). Pembaruan ini akan menggunakan 
hasil  temuan dan rekomendasi dari Laporan IED tersebut, yang telah disetujui oleh 
Manajemen ADB. Pembaruan ini akan berusaha untuk memperbarui kebijakan SPS, 
mengingat bahwa konteks pembangunan yang telah banyak berubah dan 
berkembangnya anggota negara berkembang (Developing Member Countries, DMC) 
selain berubahnya kebutuhan serta kapasitas klien; lebih lanjut, proses pembaruan  ini 
merupakan peluang untuk melakukan harmonisasi yang lebih dekat dengan prinsip-
prinsip kebijakan dan standar lembaga keuangan multilateral lainnya (Multilateral 
Financial Institutions, MFI). Pembaruan ini akan mempertimbangkan keragaman 
modalitas dan operasi pinjaman ADB, termasuk sektor swasta, serta persyaratan untuk 
konteks yang berbeda yakni suatu kondisi yang disebut sebagai situasi yang rapuh dan 
terkena dampak konflik (Fragile and Conflict-Affected Situations FCAS), atau di negara-
negara berkembang kepulauan kecil (Small Island Developing States, SIDS) dan pada 
situasi bantuan darurat. Secara keseluruhan, pembaruan kebijakan akan berusaha 
untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi penerapan upaya perlindungan, dengan 
cara yang akan meningkatkan hasil dari upaya perlindungan yang bermanfaat bagi 
lingkungan hidup dan orang-orang yang terkena dampak. 2 
 

2. Revisi kebijakan upaya perlindungan ini diharapkan dapat dipertimbangkan oleh Dewan 
ADB pada Maret 2023, dan kemudian akan mengikuti proses peninjauan lebih lanjut, 
dan proses penyusunan kebijakan baru serta konsultasi yang melibatkan pemangku 
kepentingan secara bermakna. Dalam proses ini, ADB melakukan serangkaian studi 
analitis singkat3. Studi ini akan membandingkan SPS ADB saat ini terhadap kebijakan 

lembaga keuangan multilateral (Multilateral Financial Institutions, MFI) yang dipilih dan 
secara singkat mempertimbangkan pengalaman implementasi mereka4. Studi ini akan 
menjadi bahan informasi untuk pengembangan kebijakan upaya perlindungan baru dan 
akan menjadi bahan pertimbangan dalam konsultasi dengan para pemangku 
kepentingan. Ringkasan awal akan diungkapkan terlebih dahulu untuk mengumpulkan 
pandangan awal para pemangku kepentingan. Studi analitis itu sendiri kemudian akan 
diperbarui dan diungkapkan sepenuhnya. Keterlibatan dan konsultasi pemangku 
kepentingan akan terdiri dari tiga tahap utama: (i) informasi awal dan pendekatan 
terhadap pendekatan keseluruhan proses pembaruan kebijakan dan rencana 
keterlibatan pemangku kepentingan; (ii) saran tentang studi analitis; dan (iii) konsultasi 

 
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 2009. Manila.  https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement 
3   Studi analitis yang direncanakan adalah: 1. Rancang Bangun Kebijakan Secara keseluruhan; 2. Masyarakat 

Adat; 3. Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Pencemaran; 4. Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja; 5. 
Kesehatan & Keselamatan Kerja dan Masyarakat n; 6. Pengadaan Tanah, Pembatasan Akses dan 
Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela a; 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 Modalitas 
Pembiayaan yang Berbeda; 12. Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial dan Risiko; 13. Perubahan Iklim; 
14. Upaya Perlindungan dalam Situasi Rapuh dan terdampak Konflik dan Negara Berkembang Kepulauan 
Kecil (FCAS / Small Island Developing States, SIDS). Studi tambahan juga dapat dilaksanakan jika diperlukan.     

4   Studi ini dimaksudkan untuk melengkapi evaluasi yang diselesaikan oleh IED 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


3 

 

tentang draf kebijakan. Akan ada banyak kesempatan untuk melibatkan pemangku 
kepentingan, termasuk konsultasi regional; Sesi pendalaman dengan anggota negara-
negara berkembang ADB (DMC) dan organisasi masyarakat sipil (CSO); kelompok 
diskusi fokus dengan topik tertentu; dan konsultasi dengan orang-orang yang terkena 
dampak proyek ADB. Dokumen ini menyajikan ringkasan studi analitis tentang 
Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam 
Berkelanjutan5.  

 

II. METODOLOGI 
 

3. Tujuan. Draf konsultasi ini memiliki empat tujuan: (i) meninjau kerangka kebijakan 
perlindungan ADB saat ini dan mendokumentasikan praktik dan tantangan di bidang 
Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam 
Berkelanjutan; (ii) melakukan perbandingan yang luas dari persyaratan kerangka upaya 
perlindungan lain yang relevan yang digunakan oleh lembaga keuangan multilateral 
lainnya (MFI); (iii) melihat aspek keanekaragaman hayati, sumber daya alam dan jasa 
ekosistem terkait lainnya dan isu-isu yang muncul yang belum tercakup dalam kebijakan 
MFI yang ada; dan (iv) menyajikan temuan awal hasil kajian ini untuk dikembangkan 
dan dibahas lebih lanjut dengan berbagai pemangku kepentingan untuk dimasukkan 
dalam kerangka upaya perlindungan yang direvisi.  

 
4. Metodologi. Tinjauan literatur dilakukan untuk membandingkan antara kebijakan upaya 

perlindungan MFI yang terbuka untuk umum dengan SPS dan dokumen ADB terkait 
topik konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam yang 
berkelanjutan. Selain itu, praktik ADB saat ini dan pengalaman implementasi yang 
didokumentasikan secara ringkas juga ditinjau. Hasil studi ini dikembangkan 
berdasarkan hasil tinjauan internal dengan staf upaya perlindungan ADB yang akan 
dilengkapi lebih lanjut dengan tinjauan dan masukan tambahan dari pemangku 
kepentingan lainnya. Studi ini mempertimbangkan lima MFI selain ADB, yaitu: Asian 
Infrastructure Investment Bank (AIIB); Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan 
Pembangunan (European Bank for Reconstruction & Development, EBRD); 
International Finance Corporation (IFC); Bank Pembangunan Antar-Amerika (Inter-
America Development Bank); Bank Dunia (World Bank). Lembaga keuangan Ini dipilih 
sebagai MFI rekan utama yang baru-baru ini memperbarui kebijakan upaya 
perlindungan mereka atau buku pdeoman yang  terkait dengan kebijakan upaya 
perlindungan.  

 

 

III. KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN 
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN DI 
DALAM KEBIJAKAN SPS ADB, 2009 

 

A. Ketentuan Kebijakan yang ada tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan 
Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan 

 

5. SPS berisi prinsip-prinsip kebijakan dan persyaratan untuk dipertimbangkan, yang 
terkait  Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam 
Berkelanjutan, prinsip-prinsip ini tercantum berdasarkan prinsip 8 Dari Upaya 

 
5   Silakan lihat situs web ADB dan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan untuk perincian 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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Perlindungan Lingkungan Hidup, dan dalam SPS Lampiran 1, Persyaratan Upaya 
Perlindungan 1: Lingkungan Hidup (Safeguard  Requirement1, SR1). Kebijakan ini 

menetapkan persyaratan bagi peminjam/klien untuk menilai pentingnya dampak 
proyek dan risiko terhadap keanekaragaman hayati dan sumber daya alam sebagai 
bagian dari proses penilaian lingkungan hidup. Ancaman utama terhadap 
keanekaragaman hayati termasuk penghancuran habitat, masuknya spesies asing 
invasif dan penggunaan sumber daya alam dengan cara yang tidak berkelanjutan. 
Peminjam/klien diminta untuk mengidentifikasi langkah-langkah untuk menghindari, 
meminimalkan, atau mengurangi dampak dan risiko yang berpotensi merugikan dan, 
sebagai upaya terakhir, mengusulkan langkah-langkah kompensasi (offset) untuk 
mencapai keseimbangan agar tidak ada kerugian bersih (net loss) ataupun 
keuntungan bersih (net gain) dari keanekaragaman hayati. Kebijakan menetapkan 
persyaratan khusus sehubungan dengan jenis habitat yang berbeda - yang 
diklasifikasikan sebagai: (i) habitat dimodifikasi; (ii) habitat alami; dan iii) habitat kritis 
- serta kawasan lindung secara hukum, dan persyaratan yang terperinci sebagaimana 
ditetapkan di bawah ini:  

 
6. Habitat yang Dimodifikasi: Melakukan pemeliharaan habitat untuk meminimalkan 

konversi habitat lebih lanjut atau degradasi habitat tersebut dan mengidentifikasi 
peluang untuk memperbaiki habitat. 

 
7. Habitat Alami: Tidak secara signifikan mengubah atau menurunkan kualitas habitat tersebut, 

kecuali: 
(i) Tidak ada alternatif; 
(ii) Manfaat keseluruhan proyek ini akan jauh lebih besar daripada dampak pada 

lingkungan hidup; 
(iii) Setiap konversi atau degradasi dilakukan mitigasi yang tepat. 

 

8. Habitat Kritis: Kegiatan proyek tidak akan dilaksanakan pada habitat ini kecuali hal-hal 
berikut terpenuhi: 
(i) Tidak terdapat dampak buruk yang terukur yang dapat merusak nilai 

keanekaragaman hayatinya yang tinggi atau mengganggu kemampuan 
berfungsinya habitat kritis tersebut; 

(ii) Tidak akan menyebabkan pengurangan populasi spesies yang diketahui terancam 
punah atau spesies yang terancam punah secara kritis, atau tidak mengganggu 
keutuhan ekosistem di mana spesies itu bergantung;  

(iii) Setiap dampak yang lebih kecil/rendah dlakukan mitigasi. 

 

9. Kawasan Lindung yang ditetapkan secara Hukum: Peminjam/ klien akan: 
(i) Bertindak secara konsisten dengan rencana pengelolaan kawasan lindung yang 

telah ditentukan; 
(ii) Berkonsultasi dengan sponsor dan manajer kawasan lindung, dan komunitas lokal, 

serta pemangku kepentingan utama lainnya pada proyek yang diusulkan;   
(iii) Menerapkan program tambahan, yang sesuai, untuk mendorong dan meningkatkan 

tercapainya tujuan konservasi kawasan lindung. 
 

10. Kebijakan SPS ini juga menetapkan persyaratan khusus yang terkait adanya spesies 
asing yang invasif masuk ke kawasan tertentu. Peminjam/klien dalam keadaan apa 
pun tidak boleh membawa spesies asing yang bersifat invasif ke lingkungan baru dan 
secara tidak sengaja membawa spesies asing baru ke dalam wilayah suatu negara 
kecuali dilakukan sesuai dengan kerangka peraturan yang ada atau mengikuti 
penilaian risiko. Selain itu, perlu dilakukan penilaian potensi terjadinya spesies invasif 
yang tidak disengaja atau tidak diinginkan yang dibawa masuk ke suatu habitat dan 
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dilakukan langkah-langkah untuk meminimalkan potensi pelepasan spesies asing 
tersebut. 

 
11. Terkait dengan sumber daya alam terbarukan, kebijakan ini mensyaratkan bahwa 

sumber daya alam harus dikelola secara berkelanjutan dalam hal penggunaan, 
pengembangan dan perlindungan habitat dengan cara atau pada tingkat yang 
memungkinkan orang dan masyarakat termasuk masyarakat adat dapat terjamin 
aspek-aspek kesejahteraan sosial, ekonomi dan budaya mereka saat ini, serta untuk 
kebutuhan generasi mendatang termasuk melindungi jasa ekosistem.  

 

B.       Pengalaman dalam Melaksanakan Kebijakan yang ada 

 

12. SPS telah berlaku sejak Januari 2010 dan berlaku untuk semua proyek yang dibiayai 
dan/atau dikelola oleh ADB. Laporan IED menyatakan bahwa hasil upaya perlindungan 
lingkungan hidup umumnya memuaskan dalam penerapan SPS dan paling efektif 
terhadap dampak lingkungan hidup langsung dan membatasi dampak terhadap 
keanekaragaman hayati. Namun, beberapa bidang membutuhkan lebih banyak 
kejelasan tentang kebijakan upaya perlindungan dan penerapannya. Ini termasuk 
konsep "tidak ada kerugian bersih" (net loss) terhadap keanekaragaman hayati. 
Laporan IED juga menyoroti perlunya pengembangan kapasitas untuk mengimbangi 
dampak pada keanekaragaman hayati dan perlu disusun pedoman dan persyaratan 
yang lebih terperinci mengenai habitat kritis.  
 

13. Selama proses pembaruan SPS hingga saat ini, dari hasil umpan balik internal telah 
teridentifikasi bahwa penerapan SPS bervariasi. Mengingat bahwa kebijakan SPS ADB 
telah menjadi semakin ketinggalam zaman, maka ADB harus mengandalkan panduan 
eksternal untuk mendukung implementasi SPS yang tepat, tetapi ini belum 
distandarisasi di seluruh proyek. Pengalaman dari beberapa  Departemen Regional 
ADB diringkas di bagian ini, dengan menyajikan masalah-masalah implementasi 
kebijakan utama yang diberikan sebagai contoh. Dalam banyak contoh kasus, terlihat 
bahwa pembaruan kebijakan memang diperlukan, tetapi penguatan pengaturan 
implementasi, juga lebih penting dan ini harus menjadi bagian penting dari pembaruan 
kebijakan dan pada penerapan SPS yang baru.  

 
14. Dalam beberapa kasus proyek yang diusulkan, perlu dipertimbangkan sejak dari hulu 

persiapan untuk mencari alternatif lokasi proyek. Lokasi proyek pembangunan sering 
kali sudah ditetapkan, sehingga pada saat proyek diproses ke depan untuk persiapan, 
peluang untuk menghindari dampak negatif pada lingkungan hidup akan menjadi sangat 
terbatas. Hal ini sangat relevan dengan upaya perlindungan untuk keanekaragaman 
hayati, di mana menghindari habitat alami dan kritis menjadi suatu hambatan. 
Sementara kebijakan SPS mensyaratkan agar habitat utama harus dihindari kecuali 
tidak ada alternatif yang layak dan persyaratan lain sudah terpenuhi (seperti yang 
dinyatakan dalam para 7, 8 dan 9), dan oleh karena itu ada risiko bahwa peminjam/klien 
hanya cenderung melakukan pertimbangan alternatif yang tidak mendalam apabila 
peminjam telah mengeluarkan sumber daya cukup besar untuk studi kelayakan dan 
desain. Hal ini dapat mengakibatkan beberapa proyek tidak akan dipertimbangkan untuk 
mendapat pembiayaan ADB karena tidak dapat memenuhi persyaratan upaya 
perlindungan ADB. Sedangkan bagi MFI yang lain, penerapan prinsip hirarki mitigasi 
secara penuh menjadi terkendala atau hirarki tersebut bisa diterapkan tetapi tanpa 
benar-benar melakukan eksplorasi mengenai peluang untuk menghindari proyek. 

 

15. SPS tidak secara khusus mensyaratkan perlunya Rencana Aksi Keanekaragaman 
Hayati, meskipun untuk proyek-proyek yang berlokasi di Habitat Kritis proyek-proyek 
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sering disiapkan mengikuti Pedoman Praktik Baik ADB. 6 Untuk proyek-proyek yang 
membutuhkan langkah perimbangan (offset), SPS mensyaratkan "tidak ada kerugian 
bersih" (“net loss”) atau "keuntungan bersih" (“net gain”) dari keanekaragaman hayati, 
tetapi tidak ada panduan terperinci karena pada masa itu, konsep mengimbangi 
keanekaragaman hayati masih dalam tahap awal ketika kebijakan itu disiapkan. Offset 
keanekaragaman hayati harus memiliki komitmen keuangan jangka panjang (bahkan 
seringkali komitmen yang terus menerus), tetapi biasanya sulit untuk mencapai 
kesepakatan dengan klien tentang komitmen ini setelah selesai siklus proyek. SPS tidak 
menetapkan persyaratan apa pun tentang masalah ini dan tidak ada panduan mengenai 
hal ini. Dalam mekanisme kebijakan SPS, ADB juga hanya memiliki pengaruh yang 
sangat terbatas terhadap peminjam untuk mengelola dan memantau proyek setelah 
konstruksi selesai dan setelah pinjaman dilunasi.  

 

16. Masalah umum lainnya adalah kemampuan para ahli dalam melaksanakan kajian 
lingkungan hidup. Hal ini sangat terkait dengan keanekaragaman hayati dan 
manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan karena kapasitas para pelaku kajian 
perlu mencakup keahlian dan pengalaman yang khusus terkait wilayah yang akan dikaji.  
Selain itu perlu keahlian dan pengalaman dalam upaya mitigasi dan melakukan kajian 
serta menyusun desain offset yang harus cukup ketat untuk mencapai kondisi "tidak ada 
kerugian bersih" (net loss) atau "keuntungan bersih" (net gain). SPS tidak menetapkan 
persyaratan yang jelas mengenai pengumpulan data dasar dan melakukan kajian 
dampak atau kajian habitat kritis, sehingga seringkali pendekatan ini tidak dilakukan.  

 
 

IV. KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN TEMUAN 
STUDI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 
BERKELANJUTAN 

 

A. Temuan Kunci Awal Analisis Perbandingan  
 

17. Studi Analitis yang sedang dilaksanakan ini membandingkan kebijakan ADB secara 
keseluruhan dengan kebijakan lima MFI pembanding dalam bidang konservasi 
keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. 
Kebijakan SPS pada masanya merupakan kebijakan yang terdepan, tetapi sekarang 
setelah berusia lebih dari satu dekade, kini telah tertinggal dari kebijakan MFI setara 
lainnya di hampir semua bidang. Studi perbandingan ini berfokus pada penilaian 
lingkungan hidup secara umum dan persyaratan manajemen (data dasar, hirarki 
mitigasi dan offset dan persyaratan rencana manajemen) serta area tematik terfokus, 
termasuk persyaratan untuk habitat yang dimodifikasi, habitat alami dan habitat kritis, 
kawasan yang dilindungi secara hukum/diakui secara internasional, jasa ekosistem, 
pengelolaan spesies asing yang bersifat invasif dan penggunaan sumber daya alam 
terbarukan. Berdasarkan analisis ini, penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi 
beberapa perbedaan utama antara ADB dan MFI lainnya, termasuk bidang dan sub-
topik yang perlu diperkuat dalam hal prinsip dan persyaratan kebijakan yang perlu 
diperjelas dan buku pedoman yang lebih tegas untuk mendukung pelaksanaan 
kebijakan. Tinjauan ini lebih difokuskan pada bidang-bidang di mana kebijakan MFI 
dibandingkan untuk menjadi bahan perbaikan SPS, dan bukan melakukan evaluasi 
secara detail terhadap kebijakan MFI itu sendiri. Perincian lebih lanjut disajikan sebagai 
berikut: 

 
6   ADB. 2012. Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup: Buku Sumber Praktik yang Baik. manila 

https://www.adb.org/documents/environment-safeguards-good-practice-sourcebook 

https://www.adb.org/documents/environment-safeguards-good-practice-sourcebook
https://www.adb.org/documents/environment-safeguards-good-practice-sourcebook
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18. Persyaratan Dasar. Kebijakan ADB, AIIB dan IDB hanya terbatas dalam menentukan 

data dasar keanekaragaman hayati. Sedangkan EBRD, IFC dan WB semua 
menjelaskan dan memberikan panduan terperinci tentang topik ini. Bidang kajian 
lingkungan hidup yang terkait keragaman hayati ini sering merupakan salah satu bagian 
kajian lingkungan hidup yang paling berbiaya tinggi dan memerlukan waktu yang 
intensif, dan sering kali lingkup kajiannya melebihi persyaratan ADB. 

 

19. Hirarki Mitigasi Termasuk tindakan Offset. Semua kebijakan MFI yang ditinjau 
mengikuti ketentuan dan persyaratan dari hirarki mitigasi dampak. Tindakan Offset 
adalah bagian dari semua hirarki mitigasi MFI yang diperlukan untuk mengatasi dampak 
residual yang tersisa setelah dilakukan mitigasi. IDB tidak mengizinkan adanya offset di 
Habitat Kritis [yang jika ditambah dengan persyaratan “keuntungan bersih” (net gain), 
tampaknya akan menjadi kendala untuk memperoleh pembiayaan/dana bagi proyek 
apa pun di kawasan Habitat Kritis]. WB lebih spesifik, dalam menyatakan beberapa 
dampak tidak dapat diimbangi (offset) dan harus dihindari (tetapi tidak memberikan 
kejelasan tentang tindakan apa yang harus dilakukan). WB juga kadang-kadang 
melakukan offset secara "trading up". Kebijakan IFC mencakup panduan substansial 
tentang offset, dan memberikan banyak petunjuk dalam panduan eksternal. Pedoman 
Bank Dunia 2016 sangat komprehensif dan berguna, meskipun tidak cukup 
menjelaskan berapa lama durasi/keberlanjutan dari hasil offset yang dilakukan. 

 

20. Persyaratan Rencana Manajemen. Persyaratan Rencana Manajemen di semua 
kebijakan MFI berbeda. Perbedaan paling signifikan antara persyaratan ADB dan  MFI 
lainnya adalah tidak adanya penggunaan Rencana Aksi Lingkungan Hidup dan Sosial 
(Environmental & Social Action Plan, ESAP) oleh ADB. Semua MFI lain yang ditinjau 
mencakup banyak kebijakan terperinci dalam ESAP (atau, khususnya untuk WB, 
ESCP). IFC kadang-kadang menggunakan Rencana Aksi khusus untuk topik tertentu, 
seperti Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Action Plan, BAPs). 

 
21. Persyaratan untuk Habitat yang Dimodifikasi. Baik AIIB maupun EBRD tidak memiliki 

persyaratan khusus untuk Habitat yang dimodifikasi (Modified Habitat, MH). Kebijakan 
ADB memiliki persyaratan yang luas untuk minimalisasi dan perbaikan MH. IDB, IFC 
dan WB mensyaratkan mitigasi untuk setiap "nilai keanekaragaman hayati yang 
signifikan", tetapi hanya IFC yang memberikan contoh tentang apa yang dimaksud 
dengan hal tersebut.  

 

22. Definisi dan Persyaratan Habitat Alami. IFC menggunakan kategorisasi Habitat yang 
dimodifikasi / Habitat Alami / Habitat Kritis (seperti halnya kebijakan MFI lainnya, 
termasuk SPS ADB) untuk membantu mengidentifikasi risiko dan persyaratan di tingkat 
proyek. Namun, EBRD hanya mempertimbangkan dua tingkatan kawasan penting – 
yakni kawasan yang memiliki Fitur Keanekaragaman Hayati Prioritas (Priority 
Biodiversity Features, PBF) dan kawasan yang memiliki Fitur Habitat Kritis. Pada 
dasarnya, EBRD telah menghapus penggunaan Habitat Modifikasi dan mengganti 
Habitat Alami (Natural Habitat, NH) dengan menggunakan PBF.  

 
23. Untuk habitat alami, IFC hanya mensyaratkan tidak ada kerugian bersih (net loss) "jika 

dimungkinkan". MFI lainnya menggunakan kata-kata yang bervariasi, tetapi pada 
dasarnya mensyaratkan tidak ada “kerugian bersih” secara minimal. Baik IFC maupun 
WB tidak memiliki persyaratan yang sama dengan SPS ADB yakni melakukan "Analisis 
komprehensif [yang] menunjukkan manfaat keseluruhan dari proyek akan jauh lebih 
besar daripada biaya proyek, termasuk biaya lingkungan hidup". 
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24. Definisi Habitat Kritis. Definisi Habitat Kritis (Critical Habitat, CH) mulai berbeda di 
antara kebijakan upaya perlindungan MFI.  Yang paling signifikan, Pedoman IFC terbaru 
Nota nomor  6 sebagian besar sejalan dengan kriteria Bidang Keanekaragaman Hayati 
Utama terbaru, dan memberikan panduan terperinci tentang identifikasi Habitat Kritis. 
Semua MFI selain ADB telah mengadopsi konsep "ekosistem yang sangat terancam / 
unik" sebagai pengganti "kumpulan spesies yang unik", dan tidak memasukkan nilai-
nilai sosial, ekonomi atau budaya (termasuk jasa ekosistem) sebagai unsur kualifikasi 
dalam menentukan kawasan Habitat Kritis. Sebagian besar MFI (kecuali IDB dan IFC) 
telah memasukkan fungsi ekologis yang mempertahankan nilai-nilai Habtat Kritis 
lainnya. IDB berbeda sendiri karena sangat berhati-hati dalam memasukkan kawasan 
penting terkait spesies Yang Hampir Terancam (Near Threatened Species) dan banyak 
kawasan lindung / area yang diakui secara internasional (Protected Areas, 
PA/Internationally Recognized Areas, IRA), termasuk situs yang memenuhi kriteria 
Kawasan Keanekaragaman Hayati Kunci (Key Biodiversity Areas, KBA), sebagai 
Habitat Kritis. IFC menyatakan bahwa PA/IRA dianggap sebagai Habitat Kritis jika 
mengandung keanekaragaman hayati yang setingkat di Habitat Kritis. Namun kebijakan 
yang lain tidak secara eksplisit mendefinisikan PA / IRA sebagai Habitat Kritis. 
Sedangkan AIIB tidak mencakup "proses evolusi kunci", tetapi kebijakan MFI lainnya 
tetap mempertahankannya.  

 

25. Persyaratan Habitat Kritis. Target ADB dan AIIB untuk mitigasi di Habitat Kritis secara 
umum tidak jelas, sedangkan kebijakan MFI lainnya mensyaratkan prinsip “net gain” 
(keuntungan bersih). Persyaratan IDB untuk “keuntungan bersih” yang terkait 
keanekaragaman hayati yang memenuhi syarat Habitat Kritis tanpa mengizinkan 
adanya “offset” di Habitat Kritis, pada dasarnya akan menghalangi proyek apa pun di 
lokasi Habitat Kritis. Tidak ada kebijakan MFI yang memberikan pedoman yang jelas 
tentang berapa besar “keuntungan bersih” yang memadai atau berapa besar yang 
dibutuhkan untuk menutupi “kerugian bersih”. 

 
26. Kawasan yang Dilindungi Secara Hukum dan Diakui Secara Internasional. Baik 

AIIB maupun ADB tidak mendefinisikan kawasan lindung (Protected Area, PA), 
sedangkan MFI lainnya mengulangi atau mengutip definisi IUCN yang menjelaskan 
bahwa kawasan PA adalah kawasan yang secara resmi diusulkan untuk dilindungi dan 
kawasan yang dilindungi yang diusulkan "dengan cara lainnya" (seperti penetapan 
sebagai cagar alam atau kawasan lindung swasta). AIIB menyebutkan PA dalam 
kebijakan mereka, tetapi tidak mendefinisikan kawasan yang diakui secara internasional 
(Internationally Recognized Area, IRA). Sedangkan IDB, IFC dan WB juga menetapkan 
IRA ke dalam kategori situs Warisan Dunia Alami (World Heritage, WH) (dan, untuk IDB, 
mereka menggabungkan kedua definisi tersebut).  Selain itu ditetapkan pula cagar 
Manusia dan Biosfer (Man and Biosphere Reserves, MAB), situs Ramsar, dan Kawasan 
Keragaman Hayati Kunci (Key Biodiversity Areas, KBA), meskipun IDB sedikit berbeda 
karena hanya secara eksplisit menyebut kawasan inti MAB, tetapi secara lebih luas 
mencakup situs yang memenuhi kriteria KBA. EBRD berbeda dalam mengidentifikasi 
IRA sebagai "kawasan yang diidentifikasi berdasarkan konvensi atau perjanjian 
internasional", dan ini perlu diselaraskan secara lebih dekat dengan kebijakan Eropa 
yang terus berkembang. ADB tidak secara khusus menyebutkan istilah IRA, tetapi 
mencantumkan situs WH alami dan situs Ramsar sebagai contoh Habitat Kiritis. 

 

27. Persyaratan Kawasan yang Dilindungi secara Hukum dan Diakui secara 
Internasional. Terdapat perbedaan di antara kebijakan MFI. Secara umum, AIIB, IDB 
dan IFC memiliki persyaratan paling sederhana untuk proyek-proyek di kawasan 
tersebut (untuk AIIB, hanya di kawasan PA), yang hanya mencakup persyaratan 
kepatuhan hukum, program peningkatan tambahan dan (untuk IDB dan IFC) 
memastikan konsistensi dengan rencana manajemen dan konsultasi pemangku 
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kepentingan lebih lanjut. Jika dibaca secara teliti, ADB memiliki persyaratan paling ketat 
untuk proyek-proyek di kawasan PA, yang mengikuti persyaratan yang sama dengan 
IDB/ IFC selain (secara eksplisit) persyaratan kepatuhan hukum, ditambah persyaratan 
untuk Habitat Kritis. EBRD dan WB lebih fokus pada dampak terhadap Kawasan yang 
dilindungi secara hukum (Legally Protected Areas, LPA / IRA, sehingga persyaratan ini 
juga dapat berlaku untuk proyek-proyek di luar PA/IRA; EBRD dan WB memiliki 
persyaratan yang sama dengan IDB/IFC (kecuali EBRD tidak secara eksplisit 
menyebutkan persyaratan kepatuhan hukum). Persyaratan EBRD / WB lebih berhati-
hati dari perspektif keanekaragaman hayati karena mereka memusatkan perhatian pada 
dampak terhadap PA / IRA, apakah proyek terjadi di dalam atau di luar kawasan 
tersebut.  

 

28. Jasa Ekosistem. ADB adalah satu-satunya Lembaga Keuangan Multilateral yang 
menganggap jasa ekosistem berpotensi sebagai syarat suatu daerah dikategorikan 
Habitat Kritis. AIIB dan WB hanyai sedikit membahas tentang masalah jasa ekosistem 
ini. EBRD, IDB dan IFC memiliki 6 ekuivalen Standar Kinerja sebagai inti "rumah" bagi 
jasa ekosistem yang mensyaratkan perlunya identifikasi jasa ekosistem penting dan 
yang berdampak pada ekosistem. IDB dan khususnya IFC secara jelas menguraikan 
jasa ekosistem dimasukkan di berbagai dokumen kebijakan yang berbeda, dan IFC 
memiliki panduan yang jelas tentang bagaimana melakukan penilaian dampak. IFC 
tampaknya menjadi satu-satunya MFI yang menyebutkan Modal Alam (Natural Capital) 
(sebagai bahan sumber daya alam yang menjadi bagian dari arus jasa ekosistem). 

 

29. Spesies Asing yang Invasif. Kebijakan SPS ADB yang terkait Spesies Asing yang 
bersifat invasif (Invasive Alien Species, IAS), lebih lemah redaksinya daripada kebijakan 
MFI lain (selain AIIB).  Misalnya, SPS tidak membahas bagaimana menghindari 
penyebaran lebih lanjut dari spesies IAS yang sudah terjadi di area proyek dan melihat 
apakah terdapat kemungkinan ada kesengajaan dari peminjam/klien membawa spesies 
dimaksud ke lokasi proyek (dan bukannya secara eksplisit mencantumkan prinsip 
kehati-hatian agar menghindari membawa masuk spesies asing invasif tersebut). 
Namun, kebijakan lain mensyaratkan bahwa apabila secara “praktis” dapat dilakukan 
(atau, di dalam kebijakan WB, disebutkan "jika memungkinkan"), maka klien berusaha 
untuk memberantas spesies IAS yang terdapat di kawasan proyek. 

 
30. Definisi dan Persyaratan Pengelolaan dan Penggunaan Sumber Daya Alam 

Terbarukan. SPS ADB saat ini memiliki cakupan yang hanya minimal mengenai topik 
ini, dan AIIB bahkan kurang membahasnya. Kebijakan MFI lainnya memiliki cakupan 
yang beragam. Misalnya, IFC memabahas topik ini paling mendalam, termasuk 
membahas istilah khusus topik seperti Nilai Konservasi Tinggi atau High Conservation 
Value (HCV). WB dan (jika dimungkinkan) IDB dan IFC mensyaratkan proyek agribisnis 
dan kehutanan berlangsung di lahan yang tidak ada hutan/ terdegradasi. EBRD, IDB, 
IFC dan WB juga menguraikan persyaratan untuk menggunakan standar yang ada dan 
syarat sertifikasi/verifikasi independen, jika memang ada, sedangkan IFC memiliki 
pedoman yang paling mendalam.  

 

B. Bidang-bidang yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut  
 

31. Dengan melakukan tinjauan dan perbandingan kerangka kerja upaya perlindungan MFI 
lainnya, penelitian ini telah mengidentifikasi bidang-bidang utama dan topik dalam 
kerangka upaya perlindungan dari pihak MFI  lainnya. Secara khusus, hasil analisis 
menunjukkan bahwa ADB harus mempertimbangkan: (i) perlunya memiliki standar 
terpisah yang membahas keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam 
yang berkelanjutan, yang akan masuk ke dalam penilaian dampak terpadu yang lebih 
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luas; dan (ii) perlu menyusun pedoman teknis pendukung tambahan, mirip dengan 
panduan dari sebagian besar MFI lainnya yang mendukung kerangka kerja upaya 
perlindungan mereka (seperti untuk tindakan offset, rencana aksi keanekaragaman 
hayati dan jasa ekosistem). 

 

32. Beberapa bidang khusus juga telah diidentifikasi dan perlu dipertimbangkan lebih lanjut, 
yakni mencakup hal-hal berikut: (i) definisi habitat kritis secara jelas dan didukung 
secara ilmiah; (ii) menetapkan proyek-proyek di situs yang paling sensitif agar 
dikecualikan dari pendanaan; (iii) persyaratan yang jelas untuk proyek-proyek di habitat 
kritis (termasuk nilai “keuntungan bersih”/net gain); (iv) definisi inklusif dari Kawasan 
yang dilindungi dan diakui secara internasional; (v) persyaratan yang jelas untuk 
identifikasi jasa ekosistem, dan penilaian dampaknya; (vi) persyaratan dan definisi yang 
jelas  mengenai data dasar biologis; (vii) definisi inklusif dari fasilitas terkait dan yang 
sudah ada; (viii) persyaratan dan panduan yang lebih jelas tentang mitigasi dampak 
keanekaragaman hayati, perencanaan manajemen, dan pemantauan; (ix) persyaratan 
yang tegas untuk mengurangi dampak potensial dari spesies asing; dan (x) persyaratan 
dan panduan yang jelas untuk proyek-proyek yang melibatkan pengelolaan sumber 
daya alam yang hidup. 

 

C. Isu Lingkungan HIdup yang muncul  
 

33. Studi analitis yang masih dalam tahap awal ini, juga telah mengidentifikasi beberapa isu 
yang muncul tetapi hanya secara singkat dibahas oleh MFI lainnya dan ini perlu diskusi 
lebih lanjut sebagai bagian dari pembaruan SPS. Isu yang dimaksud adalah termasuk: 
(i) rantai pasokan; dan (ii) usaha pertanian/sumber daya alam (termasuk 
biomassa/biofuel, kehutanan, akuakultur dan perikanan); (iii) kawasan lindung  yang 
mengalami penurunan status, perampingan, dan pencabutan status legal (Protected 
Area Downgrading, Downsizing & Degazettement, PADDD); (iv) Organisme Hasil 
Rekayasa Genetika/Organisme HIdup yang dimodifikasi Hidup/biologi sintetis; (v) 
kuantifikasi jasa ekosistem; dan (vi) kesejahteraan hewan.  

 

D. Langkah Lanjutan  
 
34. ADB akan melakukan kajian dan analisis lebih lanjut tentang bidang tematik yang dapat 

dimasukkan dalam revisi kerangka upaya perlindungan, mengkaji bagaimana bidang-
bidang ini dapat diperkuat, dan bagaimana pendekatan baru yang muncul dapat 
diintegrasikan ke dalam revisi kebijakan. Umpan balik pada bidang-bidang yang 
diidentifikasi dalam analisis awal ini akan dimasukkan sebagai bahan diskusi yang 
sedang berlangsung tentang pembaruan kebijakan. Masukan dan rekomendasi 
pemangku kepentingan diharapkan untuk memperkuat analisis ini. Analisis yang lebih 
terperinci juga telah dimulai untuk topik-topik tertentu termasuk offset, penilaian jasa 
ekosistem dan arus lingkungan hidup (e-flow).  Studi-studi ini sedang dilaksanakan dan 

hasilnya akan dimasukkan ke dalam laporan yang akan datang. 
 


	I. Pendahuluan
	II. Metodologi
	III. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di SPS ADB, 2009
	A. Ketentuan Kebijakan yang ada tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
	B. Pengalaman dalam Melaksanakan Kebijakan yang ada

	IV. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Temuan Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
	A. Temuan Kunci Awal Analisis Perbandingan
	B. Bidang-bidang yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut
	C. Isu Lingkungan HIdup yang muncul
	D. Langkah Lanjutan




