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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)2. Pembaruan ini 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. 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 singkat dengan lintas topik3 yang akan menginformasikan 

perkembangan prosedur, ketentuan dan materi panduan yang terkait kebijakan upaya 
perlindungan yang baru. Umpan balik dari pengalaman mekanisme akuntabilitas akan 
diperhitungkan dalam proses revisi kebijakan.4 

 
3. Mekanisme Akuntabilitas ADB: Dengan mengutamakan efektivitas pembangunan, 

kebijakan Mekanisme Akuntabilitas (“Mekanisme”) ADB disusun dengan dua fungsi, 
yaitu, untuk menangani masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang terkena 
dampak proyek-proyek yang dibiayai ADB dan untuk memastikan ADB mematuhi 
kebijakan dan prosedur operasionalnya sendiri. Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas 
2012 (Accountability Mechanism Policy, AMP) menjelaskan bagaimana ADB 

 
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 IED yang mengevaluasi efektivitas SPS secara keseluruhan.  

https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement
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melaksanakan tanggung jawabnya terhadap orang-orang yang terkena dampak 
melalui mekanisme akuntabilitas yang efektif dengan (i) menguraikan peran masing-
masing pihak terkait, termasuk Departemen Operasi (Operation Department, OD), 
Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator, OSPF), 
Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel, CRP) dengan kantor 
pendukung masing-masing, General Counsel,  dan Dewan Direksi ADB; dan (ii) 
menetapkan proses setiap fungsi Mekanisme Akuntabilitas.  

 
4. Dengan pengalaman selama lebih dari 20 tahun dan dengan lebih dari 140 keluhan 

yang dikirim kepadanya, Mekanisme Akuntabilitas telah mengumpulkan 
pembelajaran, yang sebagian besar menyangkut masalah upaya perlindungan. Oleh 
karena itu, peran Mekanisme Akuntabilitas menjadi penting untuk memperbarui 
Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (SPS).Pembelajaran yang diperoleh dari 
keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam proyek-proyek yang melalui proses 
Mekanisme Akuntabilitas ini dapat bermanfaat bagi proses pembaruan SPS. 
 

5. Konsultasi ini dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan 
tentang pembelajaran yang dipetik dari kasus-kasus Mekanisme Akuntabilitas dan 
bagaimana menggunakannya sebagai masukan untuk pembaruan kebijakan upaya 
perlindungan. 

 
 

II. PEMBELAJARAN DARI MEKANISME AKUNTABILITAS ADB  
  
A. Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator, OSPF)) 

 

6. Kantor Fasilitator Proyek Khusus (Office of the Special Project Facilitator, OSPF) 
adalah kantor yang berfungsi untuk pemecahan masalah yang berada dalam lingkup 
mekanisme akuntabilitas yang membantu orang yang terdampak proyek-proyek ADB 
secara langsung dan signifikan dan bagaimana menemukan solusi atas masalah 
mereka. Fasilitator Proyek Khusus bertanggung jawab kepada Presiden ADB.  
 

7. Serial dokumen OSPF Lessons Learned mendokumentasikan pengalaman 
manajemen dalam menangani keberatan/keluhan dan mengidentifikasi pembelajaran 
penting serta praktik baik tentang pemecahan masalah yang berguna untuk proyek-
proyek di waktu yang akan datang. Serupa dengan hasil temuan kunci dalam Laporan 
Pembelajaran Bersama 2018, terdapat juga pembelajaran khusus sebagai berikut5:  

 

a.   Pembelajaran dari Konsultasi terkait Mekanisme Penanganan Keberatan 
(Grievance Redress Mechanism, GRM) 

 

• Meningkatkan jumlah pertemuan konsultasi dengan orang-orang yang terkena 
dampak (Affected Persons, AP) yang mengutamakan penanganan melalui 
GRM dan pemecahan masalah sepanjang siklus proyek dan menggunakan 
mekanisme yang mudah diakses oleh AP; 

 
5  Bank Pembangunan Asia. Laporan Pembelajaran 2018 tentang Implementasi Kebijakan Mekanisme 

Akuntabilitas (adb.org).  2019. Laporan Pembelajaran Bersama adalah studi yang dilakukan setiap tiga tahun 
sekali dengan: (i) Mekanisme Akuntabilitas; (ii) Departemen Evaluasi Independen; dan Departemen 
Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim. 

 

 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/521641/2018-accountability-mechanism-learning-report.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/521641/2018-accountability-mechanism-learning-report.pdf
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• Mendelegasikan wewenang untuk menangani keluhan kategori tertentu 
kepada staff di tingkat lapangan; 

• Menggunakan teknik mobilisasi sosial melalui pakar komunikasi masyarakat 
untuk meningkatkan kesadaran/pengetahuan terhadap proyek dan GRM; dan 

• Mengembangkan manual tentang komunikasi dengan AP. 
 

b.   Pembelajaran tentang Desain dan Implementasi GRM 
 

• Mengintegrasikan lembaga lokal yang menangani keberatan/keluhan ke dalam 
desain GRM pada suatu proyek; 

• Memformalkan pencatatan dan pelacakan kasus keluhan melalui platform 
umum; 

• Melatih staf proyek dalam menyelesaikan kasus keluhan;  

• Gunakan teknik berbagi pengalaman untuk melatih staf lapangan;  

• Di tingkat instansi, alokasikan anggaran untuk program pelatihan staf dalam 
menangani pengaduan keluhan; dan  

• Mencadangkan dana darurat untuk menyelesaikan konflik terkait hal yang tidak 
terduga. 

 

B. Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan  

 

8. Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel, CRP) bertanggung jawab atas 
fungsi tinjauan kepatuhan ADB di bawah kebijakan AM. CRP berfokus pada keluhan 
yang berkaitan dengan kerugian yang signifikan dan yang dituduhkan oleh orang-
orang yang terkena dampak proyek, dan apakah hal itu disebabkan oleh pelanggaran 
ADB terhadap kebijakan dan prosedur operasionalnya dalam merumuskan, 
memproses, atau mengimplementasikan proyek. CRP adalah badan independen yang 
melapor langsung ke Dewan Direksi ADB dan didukung secara teknis dan administratif 
oleh Kantor CRP.  

 

9. The Lessons Learned from Compliance Reviews of the Asian Development Bank 
2004–2020 adalah serangkaian publikasi yang disiapkan oleh Kantor Panel Tinjauan 
Kepatuhan yang memeriksa tinjauan kepatuhan pada delapan proyek ADB antara 
tahun 2004-2020. Pembelajaran penting dari 8 proyek tersebut adalah:  

 
• Pentingnya pengumpulan data dasar yang komprehensif (dengan penekanan 

pada gambaran secara holistik mengenai kondisi sosial-ekonomi suatu 
negara);  

• Uji tuntas proyek yang ketat termasuk melakukan analisis undang-undang 
terkait upaya perlindungan nasional dan penilaian kapasitas peminjam dalam 
menerapkan upaya perlindungan ADB secara efektif. Hal ini penting untuk 
melakukan langkah-langkah yang tepat-waktu dalam mengisi kesenjangan 
antara SPS ADB dan kerangka hukum negara peminjam, jika memang 
terdapat kesenjangan antara keduanya;  

• Alokasi sumber daya yang memadai dan menempatkan staf yang trampil untuk 
implementasi upaya perlindungan dan tindakan korektif/perbaikan;  

• Melakukan proses identifikasi yang memadai terhadap orang-orang yang 
terkena dampak proyek agar memastikan konsultasi yang bermakna dilakukan 
dengan menerapkan ketentuan syarat standar minimum "konsultasi yang 
bermakna" tetapi masih memberi ruang untuk melakukan penyesuaian kondisi 
sesuai kebutuhan proyek;  

https://www.adb.org/publications/series/lessons-learned-compliance-reviews-adb
https://www.adb.org/publications/series/lessons-learned-compliance-reviews-adb
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• Akses ke informasi yang berkelanjutan agar memastikan pemangku 
kepentingan proyek, termasuk orang-orang yang terkena dampak menerima 
informasi terkini sepanjang siklus proyek dan dapat berkontribusi untuk 
meningkatkan desain dan manfaat proyek; dan 

• Mengedepankan tinjauan kepatuhan sebagai instrumen untuk efektivitas 
pengembangan kebijakan ADB. 

 

 

III. ISU YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN DALAM PEMBARUAN 
SPS ADB 

 

10. Laporan Pembelajaran Bersama 2018 menyajikan temuan kunci yang relevan dengan 
pembaruan SPS, sebagai berikut: 

 
• Hampir semua pengaduan keluhan adalah terkait ketidakpuasan terhadap 

proses partisipasi masyarakat dan/atau terhadap penyelenggaraan konsultasi 
di tingkat proyek selama persiapan dan implementasi proyek itu, baik keluhan 
itu merupakan alasan utama suatu pengaduan atau bukan sebab utama. Hal 
ini menunjukkan bahwa ADB perlu melakukan analisis tambahan agar 
mendapatkan pola pendekatan yang paling efektif dalam menerapkan 
partisipasi dan konsultasi bagi orang-orang yang terkena dampak proyek.  Hal 
ini juga menunjukkan bahwa pada saat persetujuan proyek, sering terdapat 
ketidakjelasan tentang pihak siapa saja yang terdampak  proyek dan jika 
terdapat perubahan ruang lingkup atau desain proyek, maka sering terjadi 
orang yang terkena dampak pun berubah. Minimal, perlu investasi tambahan 
untuk pengembangan kapasitas terkait penyelenggaraan 
konsultasi/partisipasi. Dengan melakukan peninjauan/analisis terhadap  
keluhan dari orang-orang yang terkena dampak proyek-proyek ADB, ini dapat 
menunjukkan perlunya peningkatan partisipasi / konsultasi orang-orang yang 
terkena dampak proyek secara bermakna dan tepat-waktu. Dengan 
memperbaiki sistem pelacakan keluhan, maka hal ini dapat membantu 
mengetahui di mana partisipasi/ konsultasi yang masih kurang baik, dan 
mengetahui berapa banyak jumlah keluhan yang diajukan dari tingkat proyek, 
sehingga dapat memicu masalah mengenai konsultasi/partisipasi yang harus 
ditangani oleh peminjam/klien, yang didukung oleh Departemen Operasi. 
 

• Sebagian besar keluhan yang diterima Kantor OSPF belum melalui proses 
GRM. Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi penanganan keluhan 
harus diperbaiki agar dapat menemukan bagaimana cara mengurangi proporsi 
keluhan yang seharusnya disampaikan ke GRM dan/atau ke Departemen 
Operasi, tetapi  secara keliru disampaikan ke AM. Kesadaran di antara 
peminjam/klien mengenai persyaratan untuk penanganan oleh AM dan hak 
orang-orang yang terkena dampak proyek dalam mengakses AM diharapkan 
akan dapat mengatasi kekeliruan dilema tersebut. 

 


