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I. PENGANTAR 

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

pembaruan Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungannya,  2009 (Safeguard 
Policy Statement, SPS).1 Proses pembaruan ini telah dimulai oleh Manajemen 
ADB setelah Evaluasi Korporasi atas SPS oleh Departemen Evaluasi 
Independen (Independent Evaluation Department, IED) ADB, yang selesai pada 
Mei 2020 (IED Report).2 IED, yang telah disetujui oleh Manajemen ADB. 
Pembaruan kebijakan ini akan berupaya untuk memperbarui kebijakan SPS, 
dengan mempertimbangkan konteks pembangunan yang telah berubah dan 
perubahan kebutuhan serta kapasitas anggota negara berkembang (Developing 
Member Country, DMC) dan klien sektor swasta; serta memanfaatkan peluang 
untuk melakukan harmonisasi yang lebih luas dengan prinsip dan standar 
kebijakan lembaga keuangan multilateral lainnya (Multilateral Financial 
Institutions, MFI). Pembaruan ini akan mempertimbangkan keragaman 
modalitas dan operasional pinjaman ADB, termasuk sektor swasta, serta 
persyaratan dalam konteks situasi yang berbeda seperti situasi rapuh dan 
terpengaruh dampak konflik (Fragile and Conflict Affected State, FCAS), negara 
berkembang pulau kecil (Small Island Developing States, SIDS) dan untuk 
bantuan darurat. Secara keselurahan pembaruan kebijakan dimaksud untuk 
memperkuat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan upaya perlindungan, dengan 
berbagai cara yang dimaksudkan untuk meningkatkan hasil upaya perlindungan 
yang bermanfaat bagi lingkungan hidup dan masyarakat yang terkena dampak.  
 

2. Revisi Kebijakan upaya perlindungan yang diharapkan dapat diajukan kepada 
Dewan ADB pada bulan Maret 2023 untuk pertimbangan, setelah melalui proses 
peninjauan dan pengembangan kebijakan lebih lanjut serta libatkan konsultasi 
secara bermakna dengan para pemangku kepentingan. Sebagai bagian dari 
proses ini, ADB melakukan serangkaian studi analitis singkat.3 Studi tersebut 
akan membandingkan SPS ADB saat ini dengan kebijakan dari beberapa MFI 
yang terpilih dan secara singkat mempertimbangkan pengalaman implementasi 
mereka.4 Studi tersebut akan menghasilkan informasi mengenai penyusunan 
kebijakan baru dan yang akan ditinjau dan dikonsultasikan dengan pemangku 
kepentingan. Ringkasan awal dari kajian ini akan diungkapkan terlebih dahulu 

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

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

Statement. Manila. https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement 
3   Keseluruhan Rancang Bangun Kebijakan; 2. Masyarakat Adat; 3. Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan 

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

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

https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement
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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 memiliki tiga fase 
utama: (i) informasi awal dan penjangkauan mengenai pola pendekatan secara 
keseluruhan yang digunakan untuk proses pembaruan kebijakan dan rencana 
keterlibatan pemangku kepentingan; (ii) konsultasi mengenai studi analitis; dan 
(iii) konsultasi mengenai draf naskah kebijakan. Dalam proses ini terdapat 
banyak peluang untuk melibatkan pemangku kepentingan, termasuk 
mengadakan konsultasi regional dan sesi “pendalaman” dengan DMC ADB dan 
organisasi masyarakat sipil (OMS/Civil Society Organization - CSO); kelompok 
diskusi fokus dengan topik tertentu; dan konsultasi dengan orang-orang yang 
terkena dampak proyek ADB.5 Dokumen ini menyajikan ringkasan studi analitis 
tentang ketenagakerjaan dan kondisi kerja (Labor Working Condition, LWC).  
 

II. METODOLOGI 

 
3. Tujuan dan ruang lingkup studi LWC. Sebuah studi perbandingan telah 

disiapkan dengan tujuan untuk membandingkan kebijakan, strategi, dan praktik 
ADB saat ini dengan kerangka kerja perlindungan dan kebijakan dari sesama 
MFI pilihan. MFI yang dicakup dalam penelitian ini termasuk: IFC, European 
Bank for Reconstruction and Development (EBRD), the Inter-American 
Development Bank Group (IDB Group), International Finance Corporation (IFC) 
dan the Bank Dunia. Aspek lain yang tercakup termasuk ruang lingkup dan 
penerapan sistem perlindungan masing-masing terkait LWC; liputan tematik 
masalah LWC; dan persyaratan operasional yang relevan yang berlaku untuk 
peminjam dan klien. Ini melibatkan identifikasi kesenjangan, bidang-bidang yang 
sudah selaras, kekuatan dan kelemahan, perbedaan signifikan, masalah yang 
muncul, dan implikasi operasional. Standar LWC pada tingkat sektoral/industri 
akan dipertimbangkan, untuk membantu ADB dalam mengidentifikasi potensi 
masalah atau perbaikan yang diperlukan sebagai bagian dari proses pembaruan 
SPS.   
 

4. Studi perbandingan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen utama 
dari pihak ADB, MFI dan pihak ketiga, serta artikel, laporan, dan studi terkait. 
Tinjauan ini dilengkapi dengan wawancara virtual dengan staf ADB, perwakilan 
sesama MFI, pemegang saham ADB terpilih, dan perwakilan OMS. Studi ini 
akan dilengkapi lebih lanjut melalui konsultasi tambahan yang direncanakan 
dengan DMC dan OMS.     

 

III. TEMUAN IED MENGENAI KETENAGAKERJAAN DAN KONDISI 
KERJA 

 
5. Laporan IED menyimpulkan bahwa dalam kebijakan SPS  terdapat 

ketidakjelasan tentang ruang lingkup persyaratan untuk menerapkan dan 
melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan dan kondisi kerja. Secara khusus, 

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

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

https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review
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studi ini mencatat bahwa perlu memperluas cakupan SPS agar memperjelas dan 
mengintegrasikan aspek upaya perlindungan dari dimensi sosial lintas sektoral 
seperti ketenagakerjaan dan kondisi kerja, kesehatan dan keselamatan 
masyarakat, gender, risiko rantai pasokan, arus masuknya pekerja/migran, 
keterlibatan pemangku kepentingan, beberapa di antaranya saat ini diatur dalam 
strategi dan kebijakan ADB lainnya.  
 

6. Laporan IED juga mencatat bahwa perlakuan terhadap isu ketenagakerjaan dan 
kondisi kerja atau kesehatan dan keselamatan masyarakat, yang bertumpang 
tindih dengan dampak sosial, kurang ditangani dengan baik.  Masalah kesehatan 
dan keselamatan kerja (Occupational Health and Safety – OHS/K3) yang paling 
umum ditemukan di kamp pekerja dan keselamatan tempat kerja di semua 
negara yang dikunjungi menjadi bagian dari proses tinjauan ini. Dicatat bahwa 
kepatuhan terhadap persyaratan SPS tentang masalah K3 sangat bergantung 
pada kontraktor atau peminjam, dan sejauh mana peraturan ketenagakerjaan 
ditegakkan oleh otoritas nasional.  Laporan tersebut menyimpulkan bahwa SPS 
kurang memberi arahan dalam hal ketenagakerjaan dan kondisi kerja, kesehatan 
dan keselamatan kerja, kesehatan dan keselamatan masyarakat, pelibatan 
pemangku kepentingan, perubahan iklim, gender, dan pembiayaan sektor 
swasta.. 

 

IV. TINJAUAN PRINSIP KEBIJAKAN DAN PERSYARATAN LWC 
 

7. Saat ini ADB mengimplementasikan persyaratan yang berkaitan dengan LWC 
dengan menggunakan SPS maupun Strategi Perlindungan Sosial ADB, 2001. 
Sesuai dengan Strategi Perlindungan Sosial, ADB diharuskan untuk memastikan 
bahwa risiko dan peluang ketenagakerjaan dikaji sebagai bagian dari Analisis 
Kemiskinan dan Sosial Proyek sewaktu desain proyek dan bahwa langkah-
langkah mitigasi diadopsi sebagai bagian dari pendekatan keseluruhan proyek 
terhadap perlindungan sosial. Risiko masalah ketenagakerjaan tambahan, 
seperti kesehatan dan keselamatan kerja, ditangani sebagai bagian dari prinsip 
dan persyaratan kebijakan upaya perlindungan lingkungan hidup dari SPS, 
sedangkan pekerja anak dan kerja paksa ditangani melalui Daftar Kegiatan 
Investasi Terlarang (Prohibited Investment Activities List - PIAL) di SPS.  
Persyaratan operasional untuk memastikan risiko ketenagakerjaan (seperti 
pekerja anak, kerja paksa, dan persyaratan standar ketenagakerjaan inti lainnya) 
ditetapkan dalam standar perjanjian pinjaman ADB dengan peminjam dan klien, 
serta dokumen proyek dan di dokumen kontrak. SPS mensyaratkan bahwa 
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (Environmental Management Plan - 
EMP) proyek menetapkan dampak potensial dan langkah-langkah mitigasi untuk 
mengatasi masalah kesehatan dan keselamatan masyarakat dan kerja. 
Peminjam diharuskan untuk memastikan implementasi EMP termasuk 
penerapan oleh kontraktor.     

 

V. RINGKASAN TEMUAN UTAMA STUDI PERBANDINGAN LWC 
 

8. Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa meskipun ADB 
merupakan pelopor pada komunitas MFI pada awal hingga pertengahan 2000-
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an dalam hal mengintegrasikan masalah ketengakerjan ke dalam operasi 
pinjamannya, tetapi ADB telah tertinggal dalam pembaruan kebijakannya sejak 
saat itu. Masalah LWC, misalnya, tidak secara khusus diidentifikasi dalam SPS 
sebagai pertimbangan dalam penyaringan dan kategorisasi proyek. Perbedaan 
utama antara ADB dan MFI yang terpilih dirangkum di bawah ini:  

  

• Peraturan/Ketentuan yang Tersebar di berbagai Kebijakan: Cakupan 
kebijakan ADB tentang LWC tersebar di beberapa dokumen dengan fokus 
pada Standar Ketenagakerjaan Inti (CLS), yang mencakup 4 bidang 
(pekerja anak; kerja paksa; non-diskriminasi; kebebasan berserikat dan 
perundingan kolektif). Akibatnya, ketentuan LWC ADB kurang jelas dan 
kurang menjangkau.  Sebaliknya, EBRD, IDB Group, IDB Invest, IFC, dan 
Bank Dunia semuanya memiliki standar konsolidasi khusus tentang LWC, 
yang mencakup berbagai masalah LWC, termasuk tidak hanya empat CLS 
tetapi juga masalah seperti penghematan, mekanisme penanganan 
keluhan pekerja, pekerja kontraktor, arus masuk tenaga kerja, dan rantai 
pasokan.  Hasil temuannya menunjukkan bahwa jika kebijakan yang 
koheren dan berdiri sendiri yang terfokus pada isu LWC maka akan 
memberikan lebih banyak perhatian pada masalah LWC dan membantu 
mengatasi terjadinya fragmentasi pelaksanaan di lapangan. Pengalaman 
dari sesama MFI juga menunjukkan bahwa memiliki standar LWC yang 
berdiri sendiri dan panduan yang terkait, akan bermanfaat dalam 
memberikan kejelasan bagi staf LWC dan pihak peminjam. 
 

• Lingkup penerapan: Ruang lingkup penerapan LWC tidak jelas.  
Sedangkan ADB mengacu pada berbagai jenis pekerja dalam Buku 
Pedoman CLS ADB 2006 6, ketentuan tentang LWC tersebar di berbagai 
dokumen. ADB juga merujuk pada berbagai jenis pekerja tetapi tidak ada 
penyebutan secara spesifik mengenai pekerja yang rentan, siapa mereka 
dan mengapa mereka rentan. Sebaliknya, MFI lain memiliki cakupan 
aplikasi yang lebih jelas untuk ketentuan LWC mereka, termasuk definisi 
yang jelas tentang berbagai jenis pekerja. Mereka juga memasukkan 
pekerja yang rentan dalam lingkup penerapan dan memberikan contoh 
tentang siapa pekerja yang rentan tersebut. 
 

• Aspiratif vs Praktis: Ketentuan dalam kebijakan ADB mengenai CLS 
diatur sedemikian rupa sehingga lebih aspiratif untuk tujuan pembangunan 
secara keseluruhan sedangkan pendekatan MFI lain lebih pada 
pendekatan aplikatif. Selain itu, ADB tidak menetapkan tujuan spesifik 
tentang cara melaksanakan CLS.  MFI lain, sebaliknya, telah menetapkan 
tujuan dan persyaratan yang jelas, praktis, dapat ditindaklanjuti, dan dapat 
dicapai untuk klien mereka, dengan memiliki  buku panduan operasional. 
Sedangkan ADB, sebaliknya, tidak memiliki perangkat kebijakan semacam 
itu.  
 

• Kebijakan vs Standar Kinerja:  Pendekatan ADB saat ini memiliki 
fleksibilitas dalam menanggapi masalah proyek berdasarkan konteks 
proyek dan sejauh mana masalah LWC yang dipicu. Sebaliknya, 

 
6  2006. Buku Pedoman Inti Standar Ketenagakerjaan ADB. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-

document/33480/files/cls-handbook.pdf 
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pendekatan Standar Kinerja yang digunakan oleh MFI lain memiliki 
persyaratan yang lebih spesifik untuk peminjam dan klien. Perbedaan 
anatar kedua pendekatan ini adalah bahwa MFI lebih jelas dengan 
persyaratan yang mengikat kebijakan penanganan LWC, yang secara lebih 
sistematis menangani risiko proyek, dan sementara itu tetap mendukung 
hasil pembangunan. 
 

• Tidak adanya Panduan dan Operasionalisasi: Tidak seperti mitra  
pembangunan lainnya, ADB tidak memiliki panduan khusus proyek tentang 
perlindungan LWC. Persyaratan LWC ADB juga yang ada, tidak berfokus 
pada implementasi dan tidak dapat dioperasionalkan secara sistematis. 
 

• Deskriptif vs Preskriptif: Dalam Buku Pedoman tentang Inti Standar 
Ketenagakerjaan, ADB berfokus pada pendekatan secara “definisi apa”, 
dengan menjelaskan apa itu CLS dan bagaimana ADB dapat membantu 
menangani isu yang terkait LWC. Sedangkan MFI lain menggunakan  
pendekatan yang lebih preskriptif, yakni dengan memberikan panduan 
“bagaimana caranya” untuk klien dan proyek MFI lain telah mengadopsi 
bahasa yang lebih mengikat, didukung oleh catatan panduan. Buku 
Pedoman Inti Standar Ketenagakerjaan ADB tidak menggunakan bahasa 
yang lebih preskriptif tentang isu LWC sehingga memberi kesan bahwa 
kepatuhan pada standar CLS hanya merupakan suatu opsi/pilihan, dan 
yang diberlakukan adalah ketentuan LWC nasional. 
 

• Menghindari Pengalihan Tanggung Jawab: EBRD, IDB Group, IDB 
Invest, IFC, dan Bank Dunia dengan jelas menempatkan tanggung jawab 
pengelolaan dan pemantauan LWC pada peminjam dan klien. Sebaliknya, 
Buku Pedoman Inti Standar Ketenagakerjaan ADB tidak mengidentifikasi 
siapa yang bertanggung jawab untuk menangani masalah 
ketenagakerjaan.  Dokumen proyek terkait seperti Pedoman Administrasi 
Proyek terkadang tidak menyertakan referensi khusus untuk standar inti 
ketenagakerjaan. 
 

• Cakupan dan Kesenjangan: Terdapat kesenjangan antara cakupan 
kebijakan ADB dan kebijakan MFI mengenai permasalahan LWC, terutama 
mengenai masalah yang muncul dan lintas sektoral seperti kerentanan 
pekerja, mekanisme penanganan keluhan pekerja, arus masuk tenaga 
kerja, pekerja migran, gender, dan risiko kekerasan berbasis gender. 
Perlakuan ADB terhadap LWC saat ini tidak termasuk risiko rantai pasokan 
sementara lembaga lain yang sebanding telah mengadopsi ketentuan 
tentang pemasok utama7 dalam standar LWC mereka. Dengan demikian 
klien perlu mempunyai kemampuan untuk sepenuhnya mengatasi risiko 
rantai pasokan yang tergantung dari tingkat pengawasan manajemen atau 
seberapa besar klien dapat memengaruhi pemasok utamanya. Jika 
terdapat masalah dengan pemasok maka peminjam akan diminta untuk 
beralih ke pemasok utama lainnya.  

 
7   Persyaratan Kinerja EBRD 1 mendefinisikan pemasok utama sebagai “pemasok yang, secara berkelanjutan, 

secara langsung menyediakan barang atau bahan penting untuk fungsi operasional inti proyek.. Fungsi 
operasional inti proyek adalah proses produksi dan/atau layanan yang penting untuk aktivitas proyek tertentu 
dan tanpanya proyek tidak dapat dilanjutkan.” 
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• Harmonisasi dengan MFI lainnya:  Mengingat bahwa belum ada 
konsolidasi  kebijakan yang terkini di antara MFI dalam hal menangani LWC 
maka apabila melakukan pembiayaan bersama antara ADB dan MFI lain 
akan mengakibatkan biaya transaksi yang lebih besar dalam situasi 
pembiayaan bersama. Pengalaman dari MFI lain menunjukkan bahwa 
peningkatan harmonisasi kebijakan antara MFI dalam hal perlindungan 
lingkungan hidup dan sosial (termasuk dalam hal LWC) dapat menurunkan 
biaya transaksi dengan mempermudah klien untuk mempersiapkan proyek 
dan mematuhi persyaratan dan standar yang konsisten. Selain itu, 
konsistensi memudahkan MFI untuk berkolaborasi dalam proyek, yang 
meningkatkan efisiensi.. 

 
9. Secara umum, hasil kajian ini menunjukkan bahwa kerangka penilaian risiko 

yang jelas dengan langkah-langkah yang sesuai dalam mengatasi risiko yang 
dikaji akan bermanfaat dari perspektif pendekatan LWC. Misalnya, penanganan 
komponen kesehatan dan keselamatan LWC sudah ada dalam kebijakan di 
SPS, namun perlu diperjelas  persyaratan dan panduan terkait penilaian risiko. 
Juga diperlukan lebih banyak pelatihan bagi staf ADB dan pihak peminjam untuk 
dapat melakukan penilaian risiko tersebut.  
 

VI. HAL UTAMA UNTUK PERTIMBANGAN LEBIH LANJUT 

 
10. Berdasarkan temuan tinjauan ini, Studi Perbandingan ini menghasilkan 

rekomendasi awal sebagai berikut untuk dipertimbangkan dan dikonsultasikan 
lebih lanjut:  
 

• Mengadopsi Standar LWC yang Berdiri Sendiri. Standar LWC yang 
berdiri sendiri akan mengkonsolidasikan dan memperjelas tujuan dan 
persyaratan LWC, dan memberikan kejelasan yang lebih luas bagi staf dan 
pihak peminjam/klien dalam hal memahami persyaratan dan prosesnyaHal 
ini memerlukan diskusi yang lebih rinci tentang ketentuan dan persyaratan 
spesifik untuk dimasukkan dalam Standar LWC yang baru. Namun tinjauan 
lebih lanjut diperlukan untuk menjajaki perluasan cakupan standar LWC, 
berdasarkan analisis komparatif dan pengalaman implementasi serta 
pembelajaran dari MFI pembanding lainnya dan dari pihak peminjam dan 
klien.   

 

• Pengawasan Upaya Perlindungan dan Jaminan Kualitas: Tinjauan 
mengenai pengaturan dan langkah diperlukan agar dapat  menerapkan dan 
mengawasi peluncuran standar LWC yang baru. Terkait dengan itu, jenis 
indikator yang dibutuhkan perlu dipertimbangkan,  termasuk indikator hasil, 
dalam memantau secara bermakna pelaksanaan proyek.  

 

• Pedoman dan Perangkat: Sejalan dengan kebijakan MFI lain, 
direkomendasikan agar ADB mengembangkan, secara paralel dengan 
persiapan standar LWC yang berdiri sendiri, pedoman LWC yang terfokus 
secara operasional, dan memiliki buku panduan serta perangkat yang 
digunakan sebagai acuan bagimpihak peminjam dan klien. 
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• Memperkuat Keahlian Bank dalam LWC: Perlu dilakukan tinjauan 
terhadap keahlian teknis yang dibutuhkan untuk menerapkan standar LWC 
baru, yang mencakup berapa jumlah staf ADB, DMC, klien dan konsultan 
sektor swasta yang dibutuhkan. Dengan demikian, program 
pengembangan kapasitas dan program pelatihan dapat dikembangkan.   

 

VII. LANGKAH SELANJUTNYA 

 
11. ADB akan melakukan konsultasi dengan semua pemangku kepentingan yang 

terkait untuk membahas hasil temuan awal studi perbandingan dan 
mengidentifikasi isu-isu LWC yang relevan lainnya yang perlu dipertimbangkan 
dalam proses pembaruan SPS. Studi dan analisis lebih lanjut akan dilakukan 
terhadap isu-isu spesifik yang muncul dari kajian ini dan akan dilakukan 
konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk menilai ruang lingkup 
penerapan dan kepraktisan implementasinya sebagai standar baru dan/atau 
pedoman pembaruan kebijakan di masa mendatang. Masukan dan rekomendasi 
pemangku kepentingan tentang analisis akan diminta untuk menyempurnakan 
analisis. Analisis lain pada topik yang saling berhubungan dengan studi LWC 
termasuk masyarakat dan kesehatan dan keselamatan kerja dan bersama-sama 
mereka akan berkontribusi untuk menginformasikan proses pembaruan 
kebijakan. 
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