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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.  Kebijakan upaya perlindungan yang direvisi diharapkan dapat dipertimbangkan oleh 

Dewan ADB pada Maret 2023, setelah proses peninjauan lebih lanjut, pengembangan 
kebijakan, dan keterlibatan pemangku kepentingan yang bermakna. Untuk 
menginformasikan proses ini, ADB sedang melakukan serangkaian studi analitis 
singkat2. Studi ini akan membandingkan SPS ADB saat ini terhadap kebijakan MFI 
terpilih dan secara singkat mempertimbangkan pengalaman implementasi3. Keterlibatan 
dan konsultasi pemangku kepentingan akan memiliki tiga fase utama: (i) informasi awal 
dan penjangkauan tentang pendekatan keseluruhan untuk pembaruan kebijakan dan 
rencana keterlibatan pemangku kepentingan; (ii) konsultasi tentang studi analitis; dan 
(iii) konsultasi pada rancangan makalah kebijakan. Akan ada beberapa peluang untuk 
keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk konsultasi regional; Sesi "pendalaman " 
dengan anggota negara-negara berkembang ADB (DMC) dan organisasi masyarakat 
sipil (CSO); kelompok fokus pada topik tertentu; dan konsultasi dengan orang-orang 

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

policy-statement 
2  Studi analitis yang direncanakan adalah: 1. Rancang Bangun Kebijakan Secara Keseluruhan; 2. Masyarakat 

Adat; 3. Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi; 4. Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja; 5. Kesehatan & 
Keselamatan Tenaga Kerja dan Masyarakat; 6. Pengadaan Tanah, Pembatasan Akses dan Pemukiman 
Kembali secara Tidak sukarela;  7. Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; 8.  Warisan 
Budaya; 9.  Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Informasi, dan Mekanisme Penanganan Keluhan; 10.  
Pembelajaran dari Mekanisme Akuntabilitas; 11. Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial dan Penilaian Risiko; 
12.  Perlindungan dalam Situasi Rapuh dan Terkena Dampak Konflik dan Negara Berkembang Kepulauan 
Kecil (FCAS dan SIDS); 13. Sistem Upaya Perlindungan Negara; 14. Perubahan Iklim; 15. Gender dan Upaya 
Perlindungan; 16. Penyalahgunaan Seksual dan Pelecehan Seksual (SEAH); 17. Orientasi Seksual dan 
Identitas Gender (SOGIE); 18. Upaya Perlindungan dalam Modalitas Pembiayaan yang Berbeda; 19. Upaya 
Perlindungan dalam Operasi Sektor Swasta. Studi tambahan juga dapat ditambahkan jika diperlukan.     

3  Studi ini dimaksudkan untuk melengkapi evaluasi yang diselesaikan oleh IED pada Mei 2020 dan tidak akan 
menduplikasi hasil IED mengenai efektivitas SPS secara keseluruhan 

. 

https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement
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yang terkena dampak proyek ADB4. Dokumen ini memberikan ringkasan pengalaman 
ADB dengan penguatan dan penggunaan sistem upaya perlindungan negara (CSS).  
 

II. METODOLOGI 
 

3. Tujuan.  Draft konsultasi ini memiliki tiga tujuan untuk: (i) membandingkan secara luas 
persyaratan lembaga keuangan multilateral (MFI) lainnya yang menggunakan CSS; 
(ii) meninjau kerangka kebijakan upaya perlindungan ADB saat ini dan 
mendokumentasikan pengalaman dan tantangan dalam menggunakan CSS; dan (iii) 
memberi saran langkah selanjutnya untuk penggunaan CSS ADB.  
 

4. Metodologi. Praktik dan pengalaman ADB saat ini yang mendukung penggunaan 
CSS telah ditinjau dan didokumentasikan. Ini termasuk pengalaman dari kegiatan 
yang dilaksanakan melalui bantuan teknis yang berfokus pada CSS. Selain itu, 
tinjauan literatur dilakukan untuk membandingkan bagaimana kerangka kerja 
perlindungan MFI terpilih dalam menggunakan CSS. Studi ini mempertimbangkan lima 
MFI selain ADB termasuk: Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), European 
Bank for Reconstruction and Development (EBRD), International Finance Corporation 
(IFC), Inter-American Development Bank (IDB) dan Bank Dunia (WB). Lembaga 
keuangan ini dipilih mengingat bahwa model bisnis mereka mirip dengan ADB, dengan 
campuran pinjaman untuk pemerintah dan non-pemerintah dan karena masing-
masing MFI ini telah memperbarui kebijakan perlindungannya sejak SPS diadopsi 
pada tahun 2009.  

 

III. MEMPERKUAT DAN MENGGUNAKAN SISTEM UPAYA PERLINDUNGAN 
NEGARA  

 
A. Kententuan dalam Sistem Upaya Perlindungan Negara dalam Pernyataan 

Kebijakan Upaya Perlindungan ADB  

 

5. SPS ADB disetujui oleh Dewan Direksi pada bulan Juli 2009 dan mulai berlaku pada 
bulan Januari 2010. SPS memiliki tujuan umum untuk menghindari, meminimalkan, 
mengurangi, dan / atau memberi kompensasi atas dampak proyek yang merugikan 
terhadap lingkungan hidup dan orang-orang yang terkena dampak; dan membantu 
peminjam memperkuat sistem dan kapasitas negara. SPS mengkonsolidasikan tiga 
kebijakan sebelumnya yang mencakup pemukiman kembali tidak sukarela (dari tahun 
1995), Masyarakat Adat (dari tahun 1998) dan lingkungan hidup (2002), menjadi satu 
kerangka kebijakan, dengan prinsip kebijakan terpisah dan persyaratan peminjam 
untuk masing-masing dari tiga bidang tersebut. SPS juga mencakup persyaratan 
tambahan yang mencakup berbagai modalitas pembiayaan ADB, serta persyaratan 
untuk penilaian dan potensi penggunaan sistem upaya perlindungan negara untuk 
proyek ADB.  
 

6. Sebagaimana didefinisikan dalam SPS, CSS adalah kerangka hukum dan 
kelembagaan suatu negara, yang terdiri dari lembaga pelaksana nasional, daerah, 
atau sektoral dan undang-undang, peraturan, aturan, dan prosedur yang relevan yang 
berkaitan dengan bidang kebijakan upaya perlindungan lingkungan hidup dan sosial.  
SPS menetapkan bahwa ADB dapat mempertimbangkan untuk menerapkan CSS 
peminjam di tingkat nasional, atau di tingkat daerah, sektor, atau di tingkat lembaga 

 
4 Silakan akses laman ADB dan Rencana Pelibatan 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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asalkan kerangka hukum CSS tersebut setara dengan kebijakan SPS ADB dan bahwa 
peminjam memiliki praktik implementasi, rekam jejak, kapasitas, dan komitmen yang 
dapat diterima untuk menerapkan kerangka hukum tersebut. ADB bertanggung jawab 
untuk melakukan penilaian kesetaraan dan akseptabilitas dari CSS peminjam. 
Peminjam bertanggung jawab untuk mencapai kesetaraan dan untuk 
mempertahankan kapasitas dan praktik implementasi yang dapat diterima. Hal ini 
dilakukan berdasarkan rencana aksi yang disepakati antara ADB dan instansi 
pemerintah di mana penilaian kesetaraan dan akseptabilitas dilakukan. Suatu negara, 
sektor, atau lembaga dapat memenuhi syarat untuk menerapkan CSS mereka untuk 
satu, dua, atau ketiga bidang upaya perlindungan tergantung dari hasil penilaian 
terhadap CSS mereka. ADB tidak mengizinkan penerapan CSS dalam proyek yang 
sangat kompleks atau sensitif. Apabila Dewan ADB menyetujui suatu proyek dengan 
menggunakan kebijakan CSS suatu negara, pengawasan ADB tetap mengikuti 
prosedur yang sama seperti untuk proyek lain yang dibiayai ADB. Penggunaan CSS 
tidak mengubah peran mekanisme akuntabilitas ADB. 

 
7. Sebagai tujuan kebijakan, SPS menekankan komitmen ADB untuk membantu para 

anggota DMC untuk memperkuat sistem upaya perlindungan mereka sendiri dan 
meningkatkan kapasitas mereka dalam melaksanakan upaya perlindungan 
lingkungan hidup dan sosial.  Sejak mengadopsi SPS, ADB telah melakukan lebih dari 
dua puluh empat proyek bantuan teknis (Technical Assistance, TA) untuk 
mengembangkan kapasitas upaya perlindungan di 36 negara DMC dan dua TA yang 
berfokus pada penggunaan CSS.   

 

B. Kebijakan MFI lain dalam menerapkan Sistem Upaya Perlindungan Negara atau 
Sistem Upaya Perlindungan Pihak Peminjam  

 
8. Selain ADB, tiga MFI lainnya secara eksplisit membolehkan penggunaan sistem upaya 

perlindungan negara di tingkat proyek - AIIB, IDB, dan Bank Dunia. Kerangka Kerja 
Lingkungan Hidup dan Sosial AIIB menetapkan bahwa, atas permintaan peminjam, 
AIIB dapat menawarkan kepada klien untuk memilih menggunakan semua atau 
sebagian dari sistem manajemen lingkungan hidup dan sosial klien yang ada untuk 
seluruh atau sebagian dari proyek. Penggunaan sistem manajemen tersebut harus 
ditinjau dan ditentukan oleh AIIB untuk memastikan bahwa sistem klien secara 
substansial konsisten dengan tujuan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Sosial AIIB dan 
cukup untuk mengatasi risiko dan dampak dari proyek yang diusulkan. Jika sistem 
manajemen lingkungan hidup dan sosial klien disetujui untuk digunakan pada suatu 
proyek, AIIB akan tetap mempertahankan peran pengawasannya dalam pelaksanaan 
proyek.  IDB membolehkan penggunaan kerangka kerja peminjam apabila hasil 
tinjauan terhadap sistem manajemen tersebut menunjukkan bahwa sistem 
manajemennya secara fungsional sudah setara dengan Kerangka Kebijakan 
Lingkungan Hidup dan Sosial IDB. 
 

9. Bank Dunia mendukung penggunaan kerangka upaya perlindungan peminjam untuk 
sebuah proyek, asalkan kerangka kerja tersebut secara signifikan konsisten dengan 
Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia (Environment and Social Standard, ESS). 
Bank Dunia juga baru-baru ini mendukung penerapan undang-undang ketenaga-
kerjaan nasional sebagai pengganti Standar WB ESF tentang tenaga kerja dan kondisi 
kerja dalam kasus-kasus tertentu di mana organisasi perburuhan yang terkait 
melaporkan bahwa undang-undang ketenagakerjaan nasional berhasil 
dilaksanakan.  Pada tingkat Proyek, jika Bank dan peminjam setuju untuk 
menggunakan semua atau sebagian dari kerangka upaya perlindungan peminjam, 
maka Bank Dunia akan meninjau kerangka kerja tersebut untuk menilai apakah proyek 
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dapat memenuhi tujuan proyek secara substansial dan konsisten dengan ESS. Selain 
itu, atas permintaan peminjam, Bank Dunia dapat melakukan Penilaian Secara Umum 
terhadap kerangka kebijakan, hukum, dan kelembagaan peminjam yang ada dan 
kapasitasnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut untuk mengatasi risiko dan 
dampak lingkungan hidup dan sosial. Tujuan dari penilaian secara umum adalah untuk 
mengidentifikasi di mana kerangka kerja peminjam perlu diperkuat dan di bidang mana 
perlu ditingkatkan kapasitasnya. Penilaian ini bukanlah prasyarat untuk menggunakan 
kerangka upaya perlindungan peminjam pada sebuah proyek tetapi, bila telah 
dilakukan penilaian umum, hasil temuan dari penilaian tersebut akan digunakan dalam 
menentukan apakah kerangka kerja peminjam secara substansial konsisten dengan 
ESS.  

 

C. Pengalaman ADB mengunakan Sistem Upaya Perlindungan Negara (Country 
Safeguard Systems, CSS) 

 
10. Sampai saat ini, ADB telah berfokus pada penilaian penggunaan CSS di tingkat 

lembaga, bukan di tingkat proyek. ADB hanya menyetujui penggunaan CSS pada 
tingkat lembaga dalam satu kasus - Power Grid Corporation di India, pada tahun 2017 
(POWERGRID)55. Tinjauan upaya perlindungan di tingkat lembaga dilakukan pada 
POWERGRID, sebuah perusahaan yang terdaftar secara hukum dengan otonomi 
keuangan dan operasional dan memiliki Kebijakan dan Prosedur Lingkungan Hidup 
dan Sosial perusahaan sendiri (Environment and Social Policy and Procedure, ESPP) 
Penilaian terhadap Power Grid berfokus pada ESPP dan bukan pada undang-undang 
dan peraturan nasional tentang upaya perlindungan lingkungan dan sosial. Rencana 
Aksi tentang langkah-langkah pengurangan kesenjangan dimasukkan sebagai bagian 
dari perjanjian proyek. Setelah penilaian dilaksanakan pada proyek POWERGRID, 
pada periode 2017 hingga 2019, kemudian tiga DMC lain- India, Indonesia, dan Sri 
Lanka - meminta ADB untuk menilai kelayakan penggunaan CSS di tingkat lembaga. 
Hasil analisis yang dilakukan ditinjau, dan pengalaman dengan setiap kasus dijelaskan 
secara singkat di bawah ini. Pengalaman dalam menghadapi tantangan menerapkan 
penilaian di tingkat lembaga, digunakan untuk merekomendasikan langkah-langkah 
yang lebih praktis dalam mengevaluasi kelayakan menggunakan CSS.   
  

(i) Indonesia. Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia meminta agar CSS 
Indonesia digunakan pada tingkat lembaga untuk upaya perlindungan 
lingkungan hidup dan pemukiman kembali secara tidak sukarela dam dijajaki 
untuk diterapkan pada proyek-proyek yang dibiayai ADB di waktu mendatang 
dengan Perusahaan Listrik (PLN), instansi utama di sektor energi di Indonesia. 
Karena PLN adalah perusahaan milik negara, Direksi memiliki otonomi untuk 
mengeluarkan keputusan yang mengikat secara hukum para staf dan kontraktor 
PLN. Tinjauan upaya perlindungan terperinci untuk PLN mengidentifikasi 
terdapat kesenjangan antara CSS dan SPS. ADB dan PLN menyepakati rencana 
aksi untuk melengkapi kekurangan tersebut dan PLN mengambil keputusan 
untuk melaksanakan rencana aksi perbaikan kesenjangan. Namun, proposal 
penggunaan CSS untuk operasional PLN tidak dapat diajukan kepada Direksi 
ADB karena keterlambatan yang disebabkan oleh COVID-19 dan terjadinya 
perubahan dalam kerangka hukum Indonesia yang perlu dianalisis lebih lanjut. 
  

 
5  Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID), adalah perusahaan dengan Skedul 'A', 'Maharatna' 

Perusahaan Sektor Publik Pemerintah India, yang didirikan pada tanggal 23 Oktober 1989 di bawah Undang-
Undang Perusahaan, 1956. POWERGRID adalah Perusahaan yang terdaftar, dengan 51,34% memegang 
Pemerintah India dan saldo dipegang oleh Investor Institusional dan publik. 
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(ii) India. Bersamaan dengan permintaan untuk menerapkan ESPP POWERGRID, 
pada tahun 2016 Pemerintah India meminta tinjauan upaya perlindungan 
nasional secara keseluruhan untuk ketiga upaya perlindungan SPS serta 
ringkasan penilaian kesetaraan di tingkat sektor untuk upaya perlindungan 
lingkungan hidup dan pemukiman kembali secara tidak sukarela di sektor energi 
dan listrik, dan hanya untuk upaya perlindungan lingkungan hidup di sektor jalan 
dan jalan bebas hambatan.  Draft laporan penilaian kesetaraan disiapkan dan 
disampaikan kepada pihak pemerintah untuk umpan balik. Setelah mendapat 
umpan balik, ADB akan menyelesaikan penilaian dan membahas langkah 
selanjutnya dengan pihak pemerintah India. 
 

(iii) Sri Lanka.  Pada tahun 2017 Pemerintah Sri Lanka meminta peninjauan upaya 
perlindungan untuk penggunaan CSS di tingkat lembaga yakni pada Road 
Development Authority (RDA). RDA adalah perusahaan milik negara tetapi, 
berbeda dengan Power Grid dan PLN, perusahaan ini tidak otonom dan tidak 
memiliki wewenang untuk mengeluarkan arahan yang mengikat. Penilaian 
dilakukan, dan kesenjangan diidentifikasi dalam upaya perlindungan lingkungan 
hidup dan pemukiman kembali tidak sukarela. Karena status RDA yang tidak 
otonom, tidak mungkin untuk secara hukum mengisi kesenjangan yang terkait 
kesetaraan dengan peraturan di tingkat lembaga, seperti yang terjadi pada 
Power Grid dan PLN.  ADB dan RDA sepakat bahwa dukungan lebih lanjut ADB 
harus fokus pada akseptabilitas, untuk mengembangkan kapasitas implementasi 
RDA.  Dukungan ini melibatkan pembaruan manual upaya perlindungan yang 
membantu RDA untuk terus memperkuat kapasitasnya dalam menerapkan 
upaya perlindungan. Sedangkan perubahan peraturan untuk mengatasi 
kesenjangan kesetaraan akan memerlukan perubahan pada undang-undang 
dan peraturan.  

 

D. Tantangan dengan Menilai Penggunaan Sistem Perlindungan Negara dan 
Metodologi Saat Ini 
 

11. Pengalaman dengan kasus-kasus yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa sulit 
untuk menetapkan kesetaraan dengan menggunakan metodologi penilaian CSS yang 
ada saat ini. Prinsip-prinsip kebijakan SPS bersifat komprehensif dan kompleks serta 
memiliki berbagai persyaratan. Satu prinsip kebijakan upaya perlindungan lingkungan 
hidup bisa mencakup beberapa aspek dengan persyaratan-persyaratan tersendiri. 
Ketika dilakukan analisis terperinci, kerangka hukum di tiga negara yang diteliti tidak 
setara dengan SPS. Selain itu, terlihat bahwa membangun kesetaraan adalah proses 
yang dinamis, mengingat bahwa jika terdapat perubahan dalam undang-undang dan 
peraturan di suatu negara maka perlu dilakukan penilaian ulang untuk melihat 
kesetaraannya. Hal ini dapat terjadi pada setiap tahap dalam proses penilaian dan 
dapat memunculkan kebutuhan untuk dilakukan penilaian tambahan dan konsultasi 
publik. Dua tantangan penting lainnya berkaitan dengan (i) mengidentifikasi dan 
kemudian menyusun teks hukum yang luas dari peraturan yang berlaku dan (ii) 
mendapatkan terjemahan yang dapat diandalkan dan interpretasi obyektif dari 
instrumen hukum.  
 

12. Mengatasi kesenjangan kesetaraan adalah tantangan yang substantif dan prosedural. 
Di India dan Indonesia, di mana perusahaan milik negara yang relatif otonom memiliki 
wewenang untuk membuat aturan perusahaan, ADB dapat setuju dengan perusahaan 
tersebut mengenai rencana aksi untuk mengatasi kesenjangan kesetaraan. Di Sri 
Lanka, di mana perusahaan milik negara tidak memiliki otonomi peraturan yang sama, 
tidak mungkin dilakukan rencana tindakan khusus di tingkat lembaga.  Selain itu 
proses ini akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengatasi kesenjangan 
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kesetaraan yang harus melalui prosedur legislatif dan peraturan standar sehingga opsi 
ini tidak layak dipilih. Demikian pula, struktur kelembagaan klien dapat menyebabakan 
terpecahnya kesepakatan dalam hal akseptabilitas jika tidak dapat mengakomodasi 
persyaratan upaya perlindungan. 
 

13. Pelaksanaan penilaian akseptablitas juga akan sulit karena data yang tidak memadai 
tentang implementasi upaya perlindungan. Otoritas nasional dan sektoral tidak selalu 
memiliki arsip dan dokumentasi yang memadai untuk memperoleh informasi yang 
diperlukan untuk mendukung penilaian akseptabilitas secara kuat, walaupun regulasi 
nasional di negara tersebut mensyaratkan adanya pemantauan. Dalam beberapa 
kasus, konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil juga mengidentifikasi adanya 
kesenjangan dalam akseptabilitas dan ini membutuhkan tinjauan dan validasi yang 
cermat. Selain itu, perubahan dalam kerangka hukum dan peraturan di suatu negara, 
berpotensi membuat kesenjangan baru dalam hal akseptabilitas dan kapasitas, 
mengingat implementasinya akan menggunakan peraturan dan persyaratan baru yang 

sedang disusun.  

 

E. Pembelajaran dari Penguatan dan Penilaian Sistem Upaya Perlindungan Negara 

 

14. Keterlibatan awal secara strategis dengan negara DMC dapat dilakukan misalnya, 
melalui dialog kebijakan selama persiapan strategi kemitraan negara (Country 
Partnership Strategy, CPS), untuk mengidentifikasi prioritas dalam memperkuat CSS 
dan membuat program TA dan sumber daya lainnya untuk mendukung proses ini. 
Tinjauan upaya perlindungan yang dilakukan menunjukkan bahwa metodologi yang 
ditetapkan dalam SPS untuk menilai kesetaraan dan akseptabilitas tidak cukup untuk 
mengatasi aspek yang lebih rinci dalam studi analitis. Pengalaman ini dalam 
melakukan penilaian dapat digunakan untuk lebih mengembangkan metodologi 
penilaian CSS. 
 

15. Perlu memperkuat strategi dan pendekatan yang digunakan untuk membangun 
kapasitas dan pendekatan upaya perlindungan negara-negara DMC, baik di lembaga 
pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, dan di tingkat proyek. Faktor-faktor 
yang perlu dipertimbangkan termasuk kapasitas target yang ingin dicapai, lembaga 
penanggung-jawab dan pelaksana yang relevan terlibat, metodologi pelatihan yang 
sesuai untuk setiap kelompok sasaran, persiapan bahan panduan dan bagaimana 
memastikan bahwa sarana materi pelatihan tersedia dalam format dan bahasa yang 
dapat dimanfaatkan oleh peserta. Pertimbangan lain adalah mekanisme penyampaian 
program pengembangan kapasitas ini. Materi pelatihan harus diterjemahkan ke dalam 
bahasa nasional bagi peserta pelatihan untuk sepenuhnya memberi manfaat bagi 
mereka dan untuk memperluas penyebaran konsep dan praktik upaya perlindungan. 
Pengalaman langsung melalui implementasi proyek di lapangan juga lebih disukai 
dibandingkan jika dilakukan pelatihan dalam kelas. 

 

16. Mengintegrasikan tinjauan upaya perlindungan dengan inisiatif pengembangan 
kapasitas akan saling melengkapi. Dalam kegiatan operasi ADB, penilaian upaya 
perlindungan yang berkualitas, komprehensif dan baik dapat digunakan sebagai dasar 
dan indikator untuk pengawasan dan pemantauan proyek. Penilaian kerangka kerja 
upaya perlindungan negara DMC dapat membantu ADB dalam memahami di mana 
DMC membutuhkan dukungan dan membantu DMC untuk memahami di mana 
mereka perlu memperkuat kerangka peraturan mereka. 
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F. Strategi 2030 dan Arah Masa Depan untuk CSS di ADB 
 

17. Strategi ADB 2030: Mewujudkan Asia dan Pasifik yang Makmur, Inklusif, Tangguh, 
dan Berkelanjutan, menetapkan upaya perlindungan lingkungan hidup dan sosial 
sebagai salah satu bidang fokus untuk prioritas operasional utama ADB dalam 
memperkuat tata kelola dan kapasitas kelembagaan. Dalam Strategi 2030, ADB akan 
mendukung penggunaan sistem negara untuk upaya perlindungan lingkungan  hidup 
dan sosial melalui pendekatan khusus secara kontekstual. 
 

18. Tiga laporan dari Departemen Evaluasi Independen (IED) juga menunjukkan arah 
strategis untuk CSS:  
 

(i) Evaluasi efektivitas SPS (2020).76 Laporan ini memuat rekomendasi agar 
dilakukan penyelarasan kembali SPS supaya konsisten dengan Strategi 2030 
pada hasil di tataran tingkat tinggi. Laporan ini menggarisbawahi perlunya 
beralih dari penilaian CSS dan kemudian menjadi lebih fokus pada 
pengembangan kapasitas negara DMC untuk melaksanakan upaya 
perlindungan melalui pendekatan sistem negara, dan mengembangkan 
prosedur upaya perlindungan serta menyediakan dokumen panduan untuk staf 
dan klien ADB. 

 

(ii) Evaluasi atas penguatan kapasitas upaya perlindungan di Pasifik (2019)78 

Evaluasi terhadap lima TA ini menyimpulkan bahwa ADB harus 
menindaklanjuti dengan mendukung negara-negara Pasifik untuk 
memanfaatkan CSS mereka sendiri dengan: (i) membantu negara-negara 
tersebut mempertahankan keterampilan dan pengetahuan upaya perlindungan 
mereka; dan (ii) memperluas sumber daya manusia yang tersedia di setiap 
negara, misalnya melalui pelatihan di tempat kerja.  Langkah-langkah tindak 
lanjut tambahan yang ditentukan untuk mengatasi kesenjangan dalam 
kerangka peraturan lingkungan hidup dan melakukan penilaian lanjutan 
tentang masalah pengadaan tanah dan pemukiman kembali secara tidak 
sukarela bersama dengan penilaian upaya perlindungan masyarakat adat yang 

lebih mendalam dalam konteks pemukiman yang dinegosiasikan.8 

 

(iii) Evaluasi terhadap kebijakan pinjaman berbasis (PBL) ADB untuk periode 
2008-2017 99 Laporan evaluasi tersebut menyarankan penggunaan lain untuk 
CSS. Hasil dari evaluasi PBL menemukan bahwa PBL belum secara umum 
digunakan dalam kombinasi investasi proyek di sektor tradisional seperti sektor 
energi, air, dan transportasi ADB. Laporan ini merekomendasi agar CSS 
digunakan secara strategis untuk mendukung reformasi kebijakan yang 
bertujuan meminimalkan kendala untuk mencapai hasil pembangunan yang 
diharapkan. Evaluasi PBL dan evaluasi efektivitas SPS selama ini hanya fokus 
pada PBL yang memicu penggunaan upaya perlindungan dan bukan 
bagaimana PBL bisa menjadi modalitas yang dapat mendukung upaya 
perlindungan. 

 
7 Departemen Evaluasi Independen. 2020. Dokumen Evaluasi: Efektivitas Pernyataan Kebijakan Safeguard 2009.  

ADB: Manila.  https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement 
8  ADB. 2019. Laporan Evaluasi Kinerja Penguatan Kapasitas Pengamanan di Pasifik (TA 7566, 8217, 8737, 9073 

dan 8428). Manila. https://www.adb.org/sites/default/files/evaluation-document/423221/files/in113-19.pdf 
 
9 ADB. 2018. Pinjaman Berbasis Kebijakan 2008–2017: Kinerja, Hasil, dan Masalah Desain. Manila. 

https://www.adb.org/documents/policy-based-lending-2008-2017-performance-results-and-issues-design 

 

https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/sites/default/files/evaluation-document/423221/files/in113-19.pdf
https://www.adb.org/documents/policy-based-lending-2008-2017-performance-results-and-issues-design
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19. Strategi 2030 dan evaluasi IED menegaskan bahwa mengintegrasikan upaya 

perlindungan ke dalam operasi ADB harus dilakukan mulai dari tingkat perencanaan 
strategis. 
 

Langkah Lebih Lanjut  

 

20. Pengalaman dalam menilai kelayakan untuk menggunakan CSS di tingkat lembaga di 

beberapa wilayah telah menunjukkan bahwa penggunaan CSS hanya dapat dilakukan 

pada satu proyek, yakni proyek POWERGRID India. Faktor yang mendukung adalah 

bahwa POWERGRID memiliki struktur kelembagaan yang memungkinkan mereka 

memasukkan praktik yang baik ke dalam CSS di tingkat lembaga/perusahaan. Namun, 

ini tidak mungkin dilakukan bagi lembaga pemerintah lainnya, yang tidak memiliki 

sistem upaya perlindungan mereka sendiri, dan hanya mengikuti undang-undang dan 

peraturan upaya perlindungan nasional, dan juga tidak memiliki wewenang untuk 

membuat perubahan pada kerangka peraturan nasional ini. Oleh karena itu, tidak 

mungkin dilakukan upaya kesetaraan hanya melalui perbaikan peraturan/ketentuan. 

Oleh karena itu, opsi lebih lanjut perlu dipertimbangkan dalam hal proses penilaian, 

modalitas dan pengembangan kapasitas jika ingin memperkuat dan menggunakan 

CSS secara realistis. Berbagai opsi dipertimbangkan di bawah ini. 

(i) Keterlibatan dan diagnostik di awal sebagai bagian dari dialog negara: 
Peningkatan dialog dan diagnostik pada sistem negara dapat dimasukkan 
sebagai bagian dari pengembangan strategi kemitraan negara ADB. Ini dapat 
membantu mengidentifkasi isu-isu upaya perlindungan dan kesenjangan 
yang terkait CSS dan kapasitas implementasi. Dengan demikian implikasi 
terhadap rencana portofolio dan proyek ADB dapat dinilai, termasuk 
kepentingan negara-negara DMC secara lebih luas dalam memperkuat 
kebijakan, undang-undang, peraturan, dan kapasitas mereka.  
 

(ii) Secara progresif memperkuat CSS dan kapasitas pemangku 
kepentingan yang dikaitkan dengan modalitas pembiayaan yang 
berbeda. ADB memiliki sejumlah modalitas pembiayaan yang dapat 
digunakan untuk memperkuat dan atau secara progresif membangun 
kapasitas sistem perlindungan negara. Modalitas yang dimaksud adalah 
pinjaman berbasis kebijakan (Policy-based Lending, PBL) dan pinjaman 
berbasis hasil (Result Based Lending, RBL).  PBL yang berdiri sendiri sudah 
digunakan sebagai basis melakukan reformasi kebijakan pemerintah dan 
sering digunakan untuk sektor keuangan dan reformasi manajemen sektor 
publik. Pendekatan serupa dapat digunakan untuk reformasi kebijakan upaya 
perlindungan (safeguards). Hal ini dapat membuka peluang untuk 
mengembangkan pembiayaan investor dengan menyelaraskan sistem 
nasional ke arah praktik yang baik dalam melaksanakan upaya perlindungan.   
RBL juga memberikan kesempatan untuk memanfaatkan sistem negara yang 
diterapkan pada suatu program, dengan menggunakan kebijakan upaya 
perlindungan ADB sebagai tolok ukur kepatuhan. Ini didasarkan pada 
penilaian sistem upaya perlindungan terperinci untuk program tersebut. 
Kesenjangan antara SPS dan sistem program dinilai (mencakup kerangka 
hukum nasional dan kapasitas implementasi) dan kesenjangan diidentifikasi 
pada tingkat program dan diperbaiki dengan melaksanakan rencana aksi 
untuk mengurangi kesenjangan. Oleh karena itu modalitas RBL dapat 
menjadi titik awal yang baik, di mana kapasitas nasional dapat dibangun di 
tingkat lembaga yang menerapkan RBL dengan memperbaiki praktik 
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pelaksanaan dan memperkenalkan sistem yang ditingkatkan pada tingkat 
program.  

 
(iii) Menjajaki potensi melakukan penilaian terhadap CSS pada tingkat 

proyek atau pada tingkat standar. Seperti halnya AIIB, IDB dan Bank Dunia, 
ADB dapat menjajaki kemungkinan penerapan CSS di tingkat proyek. Bank 
Dunia menggunakan kerangka upaya perlindungan peminjam pada tingkat 
proyek, asalkan kerangka kerja tersebut konsisten secara substansial dengan 
kebijakan ESS Bank Dunia. Seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh Bank 
Dunia, ADB dapat menjajaki kemungkinan penerapan CSS pada tingkat 
standar yang dipilih.  Misalnya undang-undang ketenagakerjaan nasional 
telah digunakan, di mana organisasi buruh yang terkait menyatakan bahwa 
implementasi undang-undang ketenagakerjaan nasional tersebut telah  dinilai 
berhasil dengan baik. Pendekatan standar demi standar dapat dijajaki untuk 
digunakan pada kasus-kasus lain di waktu yang akan datang. Keunggulan 
dari pendekatan ini adalah bahwa penilaian tidak hanya mempertimbangkan 
adanya konsistensi yang substansial antara ESS dan CSS, tetapi juga apabila 
ada konteks risiko proyek yang spesifik dan terdapat kebutuhan 
pengembangan kapasitas. Setiap aksi perbaikan kesenjangan, dan 
kebutuhan kapasitas dapat dikaitkan dengan proyek dan diikat berdasarkan 
suatu perjanjian. Perhatian juga perlu diberikan pada elemen ESS yang mana 
yang dapat dimasukkan ataupun eleman mana yang tidak perlu dimasukkan. 
Pendekatan ini memiliki beberapa kesamaan dengan pendekatan yang sudah 
dilakukan untuk program RBL. Untuk dapat menerapkan pendekatan 
semacam itu di negara DMC tertentu, perlu terlebih dahulu melakukan 
diagnostik yang baik terhadap negara yang bersangkutan dan proses 
konsultasi dengan para pemangku kepentingan. 

 
(iv) Memperkuat kapasitas.  Terlepas dari pendekatan mana yang digunakan 

untuk menerapkan CSS, harus diakui bahwa perlu terus membangun dan 
mendukung kapasitas negara anggota DMC. Ini bisa diketahui dari dialog dan 
diagnostik suatu negara, dengan program dukungan yang ditargetkan untuk 
berbagai sektor dan standar upaya perlindungan. Peningkatan pendanaan 
dan koordinasi mitra pembangunan dapat membantu memfasilitasi dan 
mendukung peningkatan kapasitas DMC. Hal ini akan semakin konvergen 
dengan kebijakan lingkungan hidup dan sosial MFI. Pengalaman dari 
kegiatan kolaborasi masa lalu, termasuk pembentukan pusat pembelajaran 
upaya perlindungan di beberapa DMC dapat digunakan sebagai dasar awal 
untuk lebih mengembangkan besarnya skala kapasitas. 1010 

 
21. ADB akan melakukan studi dan analisis lanjutan tentang bagaimana pendekatan baru 

dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan yang direvisi. Umpan balik tentang bidang 
yang diidentifikasi dalam analisis awal ini akan dimasukkan ke dalam diskusi yang 
terus diadakan tentang pembaruan kebijakan ADB. Masukan dan rekomendasi 

 
10 Joint Safeguard Practitioners' Community of Practice (Joint CoP) yang didirikan pada tahun 2012 oleh ADB, 

Bank Dunia, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, Australia dan JICA, telah berkolaborasi dan mendirikan 
pusat pembelajaran upaya perlindungan di Indonesia, Pasifik, Filipina, dan Viet Nam. Pusat-pusat ini 
membangun kapasitas lembaga pemerintah dalam implementasi dan praktik upaya perlindungan. ADB. 2021. 
Laporan Penyelesaian. Bantuan Teknis Nomor: 9354. Memfasilitasi Penggunaan Sistem Upaya Perlindungan 
Negara dan Memperkuat Pelaksanaan Upaya Perlindungan.  https://www.adb.org/sites/default/files/project-
documents/50235/50235-001-tcr-en.pdf 

 
 

https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/50235/50235-001-tcr-en.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/50235/50235-001-tcr-en.pdf
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pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat hasil analisis. Studi-studi ini 
terus berjalan dan akan diintegrasikan ke dalam laporan yang akan datang. 

 

 


