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I. PENDAHULUAN  
 

1. Asian Development Bank (ADB) sedang melakukan tinjauan komprehensif dan 
pembaruan terhadap Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB, 2009 
(Safeguard Policy Statement, SPS).1 Proses pembaruan ini diprakarsai oleh 

Manajemen ADB setelah mendapatkan hasil Evaluasi SPS di tingkat korporasi yang 
dilakukan oleh Departemen Evaluasi Independen ADB, yang diselesaikan pada Mei 
2020. Proses pembaruan ini akan menggunakan hasil temuan dan rekomendasi dari 
laporan tersebut, yang telah disetujui oleh Manajemen ADB. Pembaruan ini 

dimaksudkan untuk memperbaiki kebijakan ADB, mengingat bahwa konteks 
pembangunan telah berubah dan kebutuhan serta kapasitas klien anggota negara 
berkembang (Developing Member Countries, DMC) juga telah berubah dan; serta 
terdapat peluang untuk melakukan harmonisasi yang lebih besar dengan prinsip-
prinsip kebijakan dan standar lembaga keuangan multilateral (Multilateral Financial 
Institution, MFI) lainnya. Pembaruan ini akan mempertimbangkan keragaman 

modalitas dan operasi pinjaman ADB, termasuk sektor swasta, serta persyaratan 
untuk konteks yang berbeda seperti situasi yang rapuh dan terkena dampak konflik 
(Fragile and Conflict-Affected Situation, FCAS) negara-negara berkembang 
kepulauan kecil (Small Island Developing Countries, SIDC), dan bantuan darurat. 
Secara keseluruhan, pembaruan kebijakan bertujuan memperkuat efektivitas 
implementasi upaya perlindungan dan efisiensi kerja dengan cara yang akan 
meningkatkan hasil upaya perlindungan yang bermanfaat bagi lingkungan hidup dan 
orang-orang yang terkena dampak.  

 
2. Kebijakan upaya perlindungan yang direvisi diharapkan akan diajukan untuk 

dipertimbangkan Dewan ADB pada Maret 2023, setelah melalui proses peninjauan 
lebih lanjut, dan pengembangan kebijakan, serta menyelenggarakan konsultasi 
dengan melibatkan pemangku kepentingan secara bermakna. Untuk 
menginformasikan proses ini, ADB sedang melakukan serangkaian studi analitis.2 
Studi ini akan membandingkan SPS ADB saat ini terhadap kebijakan MFI yang dipilih 
dan secara singkat mempertimbangkan pengalaman implementasi ADB.3 Studi ini 

akan melaporkan pengembangan kebijakan upaya perlindungan baru dan akan 
terbuka untuk ditinjau dan dikonsultasikan dengan para pemangku kepentingan. 
Ringkasan draf awal akan diungkapkan terlebih dahulu untuk mengumpulkan 
pandangan pemangku kepentingan awal. 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 
tentang pendekatan keseluruhan untuk pembaruan kebijakan dan rencana 
keterlibatan pemangku kepentingan; (ii) konsultasi tentang studi analitis; dan (iii) 
konsultasi tentang rancangan makalah kebijakan. Akan ada banyak peluang untuk 
melibatkan pemangku kepentingan, termasuk: konsultasi regional; Sesi "pendalaman" 

 
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 dan 
Keselamatan Masyarakat dan Pekerja; 6. Pengadaan Tanah, Pembatasan Akses dan Pemukiman Kembali 
Secara Tidak Sukarela; 7. Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; 8. Cagar Budaya; 9. 
Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Informasi, dan Mekanisme Penanganan Keberatan; 10. Pembelajaran dari 
Mekanisme Akuntabilitas; 11. Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial serta Penilaian Risiko; 12. Perlindungan 
dalam Situasi Rapuh dan Konflik dan Negara Berkembang Kepulauan Kecil; 13. Sistem Upaya Perlindungan 
Negara; 14. Perubahan Iklim; 15.  Gender dan Upaya Perlindungan; 16. Eksploitasi, Pelecehan dan 
Penyalahgunaan 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 evaluasi IED mengenai efektivitas keseluruhan SPS.  

https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement
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dengan negara-negara DMC dan organisasi masyarakat sipil; memfokuskan kelompok 
pada topik tertentu; dan konsultasi dengan orang-orang yang terkena dampak proyek 
ADB. Dokumen ini meyajikan draf konsultasi 4 studi analitis tentang upaya 
perlindungan dan perubahan iklim.  
 

 

II. METODOLOGi 
 

3. Tujuan. Draf konsultasi ini memiliki empat tujuan: (i) meninjau kerangka kebijakan 
upaya perlindungan ADB saat ini dan perangkat dokumen di bidang upaya 
perlindungan dan perubahan iklim; (ii) melakukan perbandingan secara luas terhadap 
persyaratan dari kerangka upaya perlindungan MFI lainnya dalam perspektif 
perubahan iklim; (iii) meninjau isu perubahan iklim yang terkait lainnya dan isu-isu baru 
muncul yang saat ini belum tercakup dalam kebijakan upaya perlindungan MFI yang 
ada; dan (iv) menyajikan temuan awal untuk dikembangkan dan dibahas lebih lanjut 
dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai masukan untuk revisi kerangka 
kerja upaya perlindungan. 
 

4. Metodologi. Kajian literatur dilakukan untuk meninjau bagaimana SPS and dokumen  
ADB terkait lainnya dibandingkan dengan kebijakan upaya perlindungan MFI dan 
dokumen terkait perubahan iklim yang mencakup di antara lain mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim. Selain itu, praktik ADB saat ini dan pengalaman implementasi akan 
ditinjau secara singkat. Pendekatan ini terfokus pada perubahan iklim dan upaya 
perlindungan, serta aspek terkait agenda perubahan iklim yang lebih luas. Pola ini 
menggunakan hasil tinjauan internal yang dilakukan oleh staf upaya perlindungan ADB 
dan akan dilengkapi lebih lanjut dengan hasil tinjauan dan masukan tambahan dari 
pemangku kepentingan lainnya. 
 

5. Studi ini mempertimbangkan delapan MFI selain ADB, yaitu: Bank Investasi 
Infrastruktur Asia (Asian Investment and Infrastructure Bank, AIIB); Bank Eropa untuk 
Rekonstruksi dan Pembangunan (European bank for Recontsruction and 
Devleopment, EBRD); Bank Investasi Eropa (European Investment Bank, EIB); 
International Finance Corporation (IFC); Bank Pembangunan Antar-Amerika (Inter 
American Development Bank, IDB); Bank Pembangunan Baru (New Development 
Bank, NDB); dan Bank Dunia (World Bank, WB). Lembaga keuangan ini dipilih sebagai 
MFI pembanding utama yang memiliki model bisnis serupa atau relevan dengan ADB 
dan juga baru-baru mereka memperbarui kebijakan upaya perlindungan atau buku 
panduan mereka. Studi ini juga mempertimbangkan Millennium Challenge 
Corporation, sebuah lembaga bantuan luar negeri bilateral AS yang independen.  
Dana Iklim Hijau (the Green Climate Fund), sebagai salah satu mekanisme 
pembiayaan utama untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim 
(United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) juga 
dipertimbangkan secara singkat.  

 

 

 

 

 
4  Silakan merujuk ke situs web ADB dan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan untuk detail 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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III. KONTEKS KEBIJAKAN ADBUNTUK PERUBAHAN IKLIM DAN UPAYA 
PERLINDUNGAN 

 

A. Latar Belakang  
 

6. ADB telah berupaya menyediakan solusi terintegrasi untuk mengatasi perubahan iklim 
sejak akhir 1980-an dengan kemajuan signifikan yang dibuat pada 1990-an. Namun, 
sejak 2010, dukungan ADB telah tumbuh secara substansial, ketika makalah Dewan 
tentang Mengatasi Perubahan Iklim di Asia dan Pasifik: Prioritas untuk Tindakan 
disiapkan. Komitmen tersebut ditegaskan kembali pada tahun 2014 dalam tinjauan 
jangka menengah Strategi ADB 2020, mengakui bahwa perlu ada upaya yang 
ditingkatkan. Pada tahun 2015, ADB berkomitmen untuk meningkatkan pembiayaan 
penanganan perubahan iklim dari sumber dayanya sendiri dari nilai $ 3 miliar pada 
tahun 2014 menjadi $ 6 miliar pada tahun 2020. Pada tahun 2017 ADB mengeluarkan 
Kerangka Kerja Operasional Perubahan Iklim 2017-2030, yang memberikan arahan 
dan panduan yang luas untuk meningkatkan ketahanan dan memperkuat aksi mitigasi 
perubahan iklim di seluruh operasi ADB. Dokumen berfungsi sebagai kerangka kerja 
untuk dukungan ADB kepada negara-negara DMC dalam memenuhi komitmen iklim 
dan untuk mencapai tujuan pembangunan mereka berdasarkan Perjanjian Paris 
tentang perubahan iklim, termasuk kontribusi yang ditetapkan secara nasional 
(Nationally Determined Contributions, NDCs).  

  
7. Strategi ADB 2030, yang disetujui pada tahun 2018, telah mengidentifikasi isu 

"mengatasi perubahan iklim, membangun ketahanan iklim dan ketahanan terhadap 
bencana, dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup" sebagai salah satu dari 
tujuh prioritas operasional; dan menetapkan target pembiayaan iklim - (i) 75% dari 
jumlah operasi yang berkomitmen (pada rata-rata bergulir tiga tahun, termasuk operasi 
pemerintah dan non-pemerintah) akan mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan 
iklim pada tahun 2030; dan (ii) $ 80 miliar pembiayaan iklim secara kumulatif dari 2019-
2030 dari sumber daya ADB sendiri. Rencana operasional untuk prioritas 3 dari 
Strategi 2030 menetapkan langkah kunci yang mencakup penguatan dukungan untuk 
mengatasi perubahan iklim; mempercepat pencapaian rendah emisi gas rumah kaca 
(GRK); dan membangun ketahanan iklim dan ketahanan bencana.  
 

8. Pada Juli 2021, ADB berkomitmen untuk menyelaraskan secara menyeluruh operasi 
barunya dengan pihak pemerintah dengan memasukkan tujuan-tujuan dari Perjanjian 
Paris pada 1 Juli 2023, sedangkan untuk operasi non-pemerintah yang baru akan 
diselaraskan 85% pada 1 Juli 2023 dan sepenuhnya pada 1 Juli 2025.  ADB juga 
mengumumkan rencana untuk meningkatkan investasi dalam adaptasi dan 
ketahanan, yang berjumlah pembiayaan kumulatif sebesar $ 9 miliar pada 2019-
2024.  Pada Oktober 2021, ADB mengumumkan rencana untuk menyediakan 
keuangan iklim kumulatif senilai $ 100 miliar antara 2019 dan 2030.  
 

9. Selain itu, panduan kebijakan dan manual operasional terdapat dalam Kebijakan 
Bantuan Bencana dan Darurat 2021, mencantumkan "sinkronisasi agenda 
penanganan bencana dan ketahanan iklim dan aksi terpadu untuk meningkatkan 
ketahanan terhadap iklim dan bencana". Selanjutnya, Kebijakan Energi 2021: 
Mendukung Transisi Rendah Karbon di Asia dan Pasifik menekankan pentingnya 
mengatasi perubahan iklim secara holistik yang bertujuan untuk transisi yang adil dan 
merata untuk mencapai tingkat rendah karbon pada masa depan di kawasan ini. 
Kebijakan ini mendukung DMC untuk mengatasi perubahan iklim, meningkatkan 
kelestarian lingkungan hidup, dan membangun ketahanan iklim dan bencana. 
Penghapusan batubara secara bertahap dan dukungan yang terbatas untuk proyek 
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gas alam, dikombinasikan dengan dukungan untuk energi terbarukan 5 dan efisiensi 

energi, adalah pilar utama kebijakan ADB ini. Kebijakan tersebut "mendorong desakan 
untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya". ADB akan mendukung DMC 
untuk meningkatkan rencana energi mereka, NDC, dan strategi jangka panjang untuk 
dekarbonisasi, sebagaimana yang disyaratkan dalam Perjanjian Paris, dan 
memobilisasi peningkatan pembiayaan penanganan iklim secara konsesi.  

 
10. Secara garis besar, agenda perubahan iklim ADB yang disebutkan di atas 

dilaksanakan melalui: (i) penyelarasan portofolio yang disesuaikan dengan tujuan 
Perjanjian Paris; (ii) penilaian dan pengelolaan emisi GRK tingkat proyek; (iii) dan 
penyaringan risiko iklim tingkat proyek dan penilaian risiko dan adaptasi iklim. 
Kegiatan di hulu yang mendukung implementasi agenda tersebut mencakup 
pemberian dukungan kepada DMC untuk meningkatkan implementasi NDC, 
perencanaan emisi rendah karbon, pengembangan strategi jangka panjang, 
pengembangan dan implementasi Rencana Adaptasi Nasional, melakukan penilaian 
risiko bencana multi-bahaya dan risiko iklim yang memberi informasi mengenai 
berbagai metode adaptasi dan bagaimana memberi pengarahan dalam hal 
mengidentifikasi potensi investasi adaptasi, menyusun desain investasi rendah 
karbon, memberi dukungan untuk transisi yang adil,  dan berbagai dukungan untuk 
mengakses pembiayaan penanganan iklim dan karbon.   

 

B. Persyaratan Perubahan Iklim dalam Konteks Pernyataan Kebijakan Upaya 
Perlindungan  
 

11. Penilaian dan pengelolaan emisi GRK tingkat proyek menjadi persyaratan untuk 
proyek (dengan emisi GRK di atas ambang batas tertentu) sejak 2009 berdasarkan 
SPS yang terkait upaya perlindungan lingkungan hidup. Penilaian lingkungan hidup, 
selain menilai potensi dampak dan risiko langsung, tidak langsung, kumulatif, dan 
yang disebabkan oleh proyek terhadap lingkungan hidup, juga harus menilai potensi 
dampak lintas batas dan global, termasuk perubahan iklim. SPS mengharuskan 
peminjam / klien untuk mengutamakan pengurangan emisi GRK terkait proyek dengan 
cara yang sesuai dengan sifat dan skala operasi dan dampak proyek. Selama 
pembangunan atau pengoperasian proyek yang diharapkan atau saat ini 
menghasilkan sejumlah besar gas rumah kaca, peminjam / klien akan mengukur emisi 
langsung dari fasilitas dalam batas proyek fisik dan emisi tidak langsung yang terkait 
dengan produksi daya di luar lokasi yang digunakan oleh proyek. Ambang signifikansi 
yang harus dipertimbangkan dalam persyaratan ini umumnya 100.000 ton setara 
karbon dioksida per tahun (tCO2eq / tahun) untuk emisi agregat sumber langsung dan 
sumber tidak langsung yang terkait dengan listrik yang dibeli untuk konsumsi sendiri. 
Peminjam / klien tidak hanya harus menghitung emisi GRK tetapi juga mengevaluasi 
opsi untuk mengurangi atau mengimbangi emisi GRK terkait proyek selama desain 
dan operasi proyek. 
 

12. Selain itu, pengurangan emisi  GRK dari proyek ini dihitung ex-post dan pengurangan 
emisi GRK agregat untuk proyek yang telah selesai dilaporkan adalah salah satu 
Indikator Kerangka Kerja Hasil Tingkat 2 di dalam Kerangka Hasil Korporasi ADB 
(2019-2024). Emisi GRK juga digunakan dalam analisis ekonomi proyek untuk 

 
5  Secara khusus, ADB tidak akan mendukung: penambangan, pemrosesan, penyimpanan, dan transportasi 

batubara ;  pembangkit listrik tenaga batu bara dan pemanas batu bara yang baru; kegiatan eksplorasi atau 
pengeboran gas alam;  dan setiap kegiatan eksplorasi, pengeboran, atau ekstraksi minyak.  ADB akan selektif 
dalam mendukung gas alam sebagai bahan bakar transisi dengan memenuhi serangkaian kondisi spesifik yang 
terdapat dalam paragraf 76 dari Kebijakan Energi. 



6 

 

menerapkan harga bayangan karbon. Selanjutnya, sistem klasifikasi proyek ADB 
mensyaratkan bahwa pengurangan emisi 6

CO2 diperkirakan ex-ante dan tercantum 
dalam ringkasan proyek, sebagai bagian integral dari makalah konsep, dan dalam 
Laporan dan Rekomendasi Presiden (Report and Recommendation of the President, 
RRP), yang dikirim ke Dewan Direksi untuk mendapat persetujuan. 
 

13. Di dalam SPS, terdapat ketentuan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan 
masyarakat, yang juga mengharuskan menghindari atau meminimalkan bahaya alam 
yang lebih parah. Dalam persyaratan ini, perubahan iklim dapat dianggap sebagai 
faktor karena menyebabkan frekuensi dan tingkat keparahan beberapa bahaya alam 
semakin tinggi, yang berarti bahwa sebuah proyek harus memastikan bahwa hal ini 

tidak akan memperburuk dampak terkait perubahan iklim tersebut. 

 

C. Program Perubahan Iklim di tingkat Operasi  

14. Divisi Manajemen Risiko Perubahan Iklim dan Bencana ADB (Climate Change and 
Disaster Risk Management Division, SDCD) bekerja sama dengan departemen 
operasi ADB dan kelompok sektor dan tematik untuk mencapai target perubahan iklim 
di seluruh departemen ADB dan menyelaraskan dengan bidang prioritas operasional 
strategi 2030.  
 
a. Penyelarasan dengan Perjanjian Paris di tingkat Portfolio  

 
15. SDCD bekerja sama dengan departemen operasi ADB dan sektor dan kelompok 

tematik di hulu pada tingkat portofolio untuk menyaring proyek-proyek yang selaras 
dengan isi Perjanjian Paris dan mendukung transisi yang adil dari industri yang 
bergantung pada bahan bakar fosil. Proyek-proyek di bawah operasi ADB akan 
disaring menggunakan kerangka metodologi yang dikembangkan bersama dengan 
MFI lain untuk membantu memastikan bahwa semua proyek baru yang dibiayai ADB 
sudah selaras dengan ketentuan rendah karbon dan ketahanan iklim yang konsisten 
dengan tujuan Perjanjian Paris. ADB akan menyelaraskan semua operasi baru 
dengan tujuan mitigasi dan ketahanan di dalam Perjanjian Paris dan melaporkan 
proses yang selaras dan tidak selaras.  Catatan panduan untuk staf saat ini sedang 
dipersiapkan dan akan siap dalam beberapa bulan ke depan. Selain itu, SDCD sedang 
memberikan bantuan Teknis regional untuk mendukung DMC dalam implementasi 
NDC.  SDCD juga baru-baru ini memulai penyusunan rencana aksi perubahan iklim 
untuk ADB yang diharapkan akan selesai pada awal 2023. 
 
b. Penyaringan dan Penilaian Risiko Iklim di tingkat Proyek  

 
16. Pendekatan ADB saat ini untuk mengatasi perubahan iklim dalam praktik di tingkat 

proyek dapat dicirikan sebagai dua arah: (i) penilaian dampak perubahan iklim pada 
proyek dan sistem yang lebih luas; dan (ii) penilaian dampak proyek terhadap 
perubahan iklim. 
 

17. Risiko perubahan iklim tidak secara khusus diidentifikasi dalam SPS sebagai 
pertimbangan dalam penyaringan dan kategorisasi perlindungan proyek. Namun, 
sejak 2013 terdapat arahan internal yang diterbitkan yang memerinci proses 

penyaringan risiko iklim. 7,8 Proses ini menggunakan suatu daftar periksa skrining awal, 

 
6 Indikator Level 2 dalam Kerangka Hasil Korporasi ADB (2019-2024) https://www.adb.org/documents/adb-

results-framework-2019-2024-policy-paper. 
7  ADB (Departemen Strategi dan Kebijakan). 2013. Mengatasi Risiko Perubahan Iklim. Nota. 23 April (internal). 
8  ADB (Regional and Sustainable Development Department sekarang SDCC). 2014. Penyaringan Risiko Iklim 

Proyek di ADB. Nota. 3 Maret (internal).  

https://www.adb.org/documents/adb-results-framework-2019-2024-policy-paper
https://www.adb.org/documents/adb-results-framework-2019-2024-policy-paper
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yang menetapkan kategori proyek sebagai risiko rendah, sedang atau tinggi. Daftar 
periksa penyaringan awal ditambahkan ke formulir kategorisasi upaya perlindungan 
lingkungan hidup proyek. Proyek dengan risiko sedang atau tinggi harus menjalani 
penyaringan yang lebih rinci. ADB telah menggunakan perangkat online "AWARE for 
Projects" untuk penyaringan terperinci. AWARE menghasilkan peringkat risiko iklim 
secara keseluruhan dengan kategori risiko rendah, sedang, atau tinggi; 
mengidentifikasi bidang mana yang memiliki risiko utama dan memberikan narasi 
tentang dampak potensial dengan mempertimbangkan risiko perubahan iklim dan 
peristiwa ekstrem di lokasi proyek, input, dan output proyek  dan memberikan panduan 
yang komprehensif tentang langkah-langkah adaptasi untuk memandu kegiatan 
selanjutnya. Peringkat risiko iklim ditunjukkan dalam lembar "proyek-at-a-glance" yang 
terdapat dalam laporan dan rekomendasi presiden (RRP) kepada Dewan Direksi 
ADB9.  Proses penyaringan dilakukan oleh tim proyek masing-masing.  Proses 
penyaringan ini saat ini sedang direvisi, dan sedang dikembangkan suatu alat berbasis 
web in-house  yang baru untuk penyaringan risiko iklim dan bencana. Ini akan 
diintegrasikan ke dalam sistem TI ADB dan diharapkan akan diluncurkan pada tahun 
2024.   
 

18. Proyek yang diberi kategori risiko iklim sedang atau tinggi diharuskan untuk melakukan 
penilaian risiko dan adaptasi iklim lebih lanjut (Climate Risk and Adaptation 
Asessment, CRA) selama tahap uji tuntas persiapan proyek.  CRA mengidentifikasi di 
mana perubahan iklim kemungkinan akan berdampak pada proyek dan jenis langkah-
langkah adaptasi yang akan diintegrasikan dalam desain proyek.  CRA dilakukan 
secara terpisah dari penilaian lingkungan hidup dan sosial yang diperlukan oleh SPS. 
CRA merekomendasikan langkah-langkah adaptasi yang kemudian dapat dihitung 
biayanya dan akan termasuk dalam desain proyek yang terperinci. CRA dipimpin oleh 
tim proyek dan SDCD membantu departemen operasi dengan CRA, jika diperlukan. 
Hasil CRA dirangkum dalam Penilaian Perubahan Iklim yang dihasilkan sebagai 
lampiran RRP. 

 
c. Penghitungan GRK di tingkat Proyek dan Portofolio 

 
19. Pada tingkat proyek, SPS mengharuskan peminjam untuk mengukur emisi GRK 

proyek langsung dan tidak langsung yang signifikan, menetapkan ambang signifikansi 
100.000 tCO2eq / tahun. Kuantifikasi emisi GRK untuk proyek-proyek yang cenderung 
memiliki emisi di bawah ambang batas ini saat ini tidak dilakukan.  
 

20. Pada tingkat portofolio, SDCD telah mulai bekerja untuk mengembangkan Pedoman 
Penilaian dan Pelaporan Jejak Karbon dari Komitmen Tahunan ADB ke Portofolio 
Proyeknya. Ini diharapkan akan dilanjutkan dengan pelatihan staf pada tahun 2023.  
Pedoman tersebut akan mewajibkan pelaporan tahunan tentang jejak karbon ADB di 
tingkat portofolio, menggabungkan emisi relatif proyek yang berkomitmen selama 
tahun keuangan yang sedang ditinjau. Pendekatan yang diusulkan untuk akuntansi 
GRK kemungkinan akan melibatkan (i) estimasi emisi absolut dan relatif (bersih); (ii) 
cakupan semua GRK sesuai dengan Perjanjian Paris10; (iii) ambang batas yang 
diusulkan sebesar 20.000 tCO2eq/tahun; (iv) cakupan emisi GRK Lingkup 1, Lingkup 2, 
dan Lingkup 3, jika memungkinkan, untuk satu tahun secara umum. Selain itu, 

 
9  RRP adalah dokumen yang diserahkan kepada Dewan Direksi ADB untuk persetujuan proyek dan pembiayaan 

terkait.  
10 GRK yang diakui oleh UNFCCC harus dimasukkan kecuali yang tercakup dalam Protokol Montreal.  Untuk 

proyek-proyek yang dibiayai bersama oleh ADB dan lembaga keuangan lainnya, penilaian dan pengungkapan 
emisi absolut dan relatif hanya mencakup porsi emisi GRK yang secara langsung dapat dikaitkan dengan porsi 
ADB dari total pembiayaan untuk proyek tersebut. Metodologi dan alat khusus sektor juga akan dikembangkan 
untuk memperkirakan emisi GRK proyek di berbagai sektor. 
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pedoman ini juga akan mengembangkan metodologi akuntansi untuk proyek yang 
dibiayai bersama.  
 

21. Lembaga-lembaga MFI, termasuk ADB, telah bekerja sama sejak 2012 melalui 
Kelompok Kerja Teknis untuk mengembangkan pendekatan yang selaras dalam 
menghitung GRK di tingkat proyek dan di tingkat portofolio. Pada tahun 2015, MFI 
mengadopsi kerangka kerja untuk pendekatan harmonisasi penghitungan GRK, 
berkomitmen semua anggota MFI menilai emisi absolut dan relatif dari proyek yang 
mereka dukung dan melaporkan emisi relatif agregat dari semua proyek. Pada tahun 
2021, kelompok kerja selanjutnya mengadopsi pedoman yang diselaraskan dengan 
penghitungan GRK, yang melengkapi kerangka kerja 2015 dan memberikan panduan 
tentang bagaimana MFI harus menilai dan melaporkan emisi GRK proyek dalam 
portofolio mereka. 
 
d. Transisi yang Adil  

 
22. Tindakan mitigasi dan adaptasi dapat memberikan dampak positif dan negatif pada 

mata pencaharian, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. 
SDCD juga mengembangkan Platform Dukungan Transisi yang Adil untuk 
mendukung transisi yang adil bagi suatu negara DMC yang akan beralih ke ekonomi 
rendah karbon dan tahan iklim. Dengan pendekatan ini, transisi tersebut dapay 
memenuhi dua tujuan yakni mendukung langsung DMC dalam melaksanakan transisi 
yang adil serta mengintegrasikan transisi tersebut ke dalam pendekatan operasional 
ADB sendiri.  SDCD saat ini sedang melakukan Bantuan Teknis regional untuk 
mempersiapkan rencana implementasi NDC termasuk transisi yang adil, yang 
membantu memobilisasi keuangan, membangun kapasitas DMC, dan memberikan 
pengetahuan dan dukungan lain yang dibutuhkan oleh DMC dalam 
mengimplementasikan NDC mereka.11 

 
23. Diluncurkan di UNFCCC COP26, Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition 

Mechanism, ETM) adalah platform pembiayaan dekarbonisasi bauran energi. Inisiatif 
ini juga akan memastikan transisi yang adil bagi pekerja dan masyarakat. ADB 
sedang melakukan studi pra-kelayakan, dan diharapkan bahwa ETM akan 

mengurangi dua ratus juta ton 12 emisi CO2 tahunan.  
 

IV. HASIL STUDI PERBANDINGAN UPAYA PERLINDUNGAN DAN PERUBAHAN 
IKLIM  

 

A. Temuan dari Analisis Perbandingan Upaya Perlindungan  
 

24. Telah dilakukan analisis membandingkan pendekatan keseluruhan ADB terhadap 
perubahan iklim dengan kebijakan upaya perlindungan tujuh MFI pembanding. Dari 
jumlah tersebut, hanya satu, European Investment Bank (EIB), yang memiliki standar 
tersendiri tentang perubahan iklim dalam kebijakan upaya perlindungannya. 
Sedangkan MFI yang lain memasukkan perubahan iklim dengan berbagai cara, dan 
dengan berbagai tingkat detail, baik dalam pernyataan kebijakan menyeluruh mereka, 
maupun dalam standar upaya perlindungan, atau dalam rencana atau strategi aksi 
perubahan iklim secara terpisah. Perbandingan ini dilakukan dengan memperhatikan 
serangkaian sub-topik dalam topik perubahan iklim yang lebih luas. Hal ini mencakup: 
mitigasi, adaptasi, ketahanan, penilaian risiko iklim, dan pembangunan rendah karbon, 

 
11  ADB. 2020. Knowledge and Support Technical Assistance (KSTA) Membangun Kapasitas Kelembagaan: 

Memberikan Solusi Iklim berdasarkan Prioritas Operasional 3 Strategi 2030. ADB. Manila.  
12  ADB. 2022. What we do.  https://www.adb.org/what-we-do/energy-transition-mechanism-etm 

https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/54176/54176-001-tar-en.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/54176/54176-001-tar-en.pdf
https://www.adb.org/what-we-do/energy-transition-mechanism-etm
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serta sub-topik lain seperti keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem, transisi,  
materi bertujuan ganda (double materiality), dan sekuestrasi penyerapan karbon. 
Ketujuh MFI pembanding umumnya mensyaratkan penilaian risiko dan penilaian 
dampak perubahan iklim dalam standar penilaian risiko dan dampak lingkungan hidup 
dan sosial mereka. Namun, karena perubahan iklim adalah masalah lintas sektoral, 
semua MFI pembanding kecuali satu, bervariasi cukup signifikan dalam standar 
mereka yang memiliki ketentuan tentang sub-topik yang terkait dengan perubahan 

iklim.  
  

25. Mitigasi: Ketujuh MFI pembanding memiliki persyaratan substantif untuk mitigasi 
perubahan iklim dalam standar mereka; AIIB, IDB, NDB, dan WB juga telah 
mencantumkan perihal mitigasi dalam prinsip inti, visi, atau pernyataan kebijakan 
secara keseluruhan. IFC, NDB, WB, dan AIIB mensyaratkan langkah-langkah mitigasi 
perubahan iklim dalam standar mereka tentang dampak lingkungan hidup dan sosial 
dan penilaian risiko, yang menetapkan pengurangan emisi GRK, di antara opsi-opsi 
lainnya. WB, IFC, EIB, NDB, dan AIIB, dalam standar yang berbeda, menyoroti 
dekarbonisasi atau rendah karbon sebagai opsi mitigasi lainnya.  WB, IFC, EIB, dan 
AIIB secara eksplisit memasukkan sumber energi terbarukan sebagai opsi mitigasi. 
Dalam standar pengendalian polusinya, IFC mewajibkan pengukuran emisi GRK 
setiap tahun untuk proyek-proyek yang menghasilkan lebih dari 25.000 tCO2eq/tahun, 
sedangkan WB membutuhkan estimasi emisi GRK bruto yang dihasilkan dari proyek 
tersebut. EBRD mensyaratkan pengukuran emisi GRK jika sebuah proyek 
memancarkan lebih dari 100.000 tCO2eq / tahun atau menciptakan perubahan positif 
atau negatif bersih dalam emisi lebih dari 25.000 tCO2eq / tahun setahun pasca 
investasi. EIB memiliki ambang batas 20.000 tCO2 / tahun (positif atau negatif) untuk 
emisi absolut dan relatif. 
 

26. Adaptasi dan ketahanan: Ketujuh MFI pembanding memiliki ketentuan tentang 
adaptasi perubahan iklim dalam standar upaya perlindungan mereka dan lima MFI 
memiliki ketentuan substantif tentang ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.  
Ketentuan tentang adaptasi dalam standar upaya perlindungan MFI pembanding 
termasuk mempertimbangkan peluang adaptasi dalam proses identifikasi risiko dan 
dampak (IFC, NDB, WB, AIIB). EBRD, WB dan IDB mensyaratkan identifikasi langkah-
langkah adaptasi yang tepat untuk diintegrasikan ke dalam desain proyek, konstruksi, 
dan operasi. WB, NDB, EBRD, AIIB, dan IDB mensyaratkan pengembangan dan 
penerapan langkah-langkah adaptasi untuk mengatasi dampak yang teridentifikasi. 
AIIB dan WB mensyaratkan agar dilakukan identifikasi peluang meningkatkan 
kapasitas adaptif. Dalam penilaian risiko dan kerentanan iklim, EIB mensyaratkan 
identifikasi langkah-langkah adaptasi untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh 
perubahan iklim terhadap proyek dan sistem, di mana hal itu terjadi. EIB juga 
mengharuskan klien, berdasarkan permintaan, memberikan informasi terkait iklim 
yang relevan dalam menilai kondisi ekonomi untuk suatu proyek,  untuk dilakukan 
adaptasi yang dapat mencakup: (i) perubahan paparan risiko iklim fisik per periode 
waktu yang relevan, dengan dan tanpa langkah-langkah adaptasi proyek; dan (ii) 
penilaian ekonomi dari perubahan risiko ini. WB, seperti MFI lainnya, juga menilai 
"biaya karbon" sebagai bagian dari persiapan ekonomi untuk proyek tersebut, ini tidak 
disyaratkan dalam ESF tetapi ditangani melalui Rencana Aksi Perubahan Iklim.13 

 

 

13  Rencana Aksi Perubahan Iklim Kelompok Bank Dunia 2021–2025: Mendukung Pembangunan Hijau, Tangguh, 
dan Inklusif.  http://hdl.handle.net/10986/35799 
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27. WB, NDB, dan AIIB mencantumkan adaptasi dan ketahanan di dalam pernyataan 
kebijakan, prinsip inti, atau visi mereka secara keseluruhan. IFC, NDB, WB, dan AIIB 
mencantumkan adaptasi, dan WB dan AIIB memasukkan ketahanan, dalam dampak 
lingkungan hidup dan sosial dan standar penilaian risiko mereka, sementara yang lain 
memasukkan masalah ini dalam standar lain.  
 

28. Materi bertujuan ganda dan penilaian risiko iklim. NDB, EIB, dan IDB mencakup 
persyaratan yang cukup substantif dalam standar mereka dalam menangani materi 
bertujuan ganda, yakni menilai dampak proyek terhadap perubahan iklim serta menilai 
dampak perubahan iklim terhadap proyek. WB dan AIIB menggunakan materi 
bertujuan ganda dalam pernyataan visi mereka tetapi tidak memasukkan persyaratan 
mengenai hal tersebut dalam standar mereka. Terdapat tiga MFI yang memasukkan 
penilaian risiko iklim sebagai persyaratan dalam standar mereka (EBRD, IDB) atau 
mensyaratkan penilaian risiko dan kerentanan iklim (EIB); IFC memasukkan penilaian 
risiko perubahan iklim dalam pernyataan kebijakannya secara umum tetapi tidak 
memasukkannya sebagai persyaratan dalam standar mereka.  
 

29. Keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem: Semua kerangka kerja 
perlindungan MFI memiliki persyaratan yang terkait dengan dampak perubahan iklim 
terhadap keanekaragaman hayati dan/atau layanan ekosistem tetapi mereka 
mengatasinya di berbagai standar. Ketentuan dalam standar termasuk 
mengidentifikasi (IFC, WB, IDB, EIB) atau mempertimbangkan (NDB, WB, EBRD, 
AIIB) dampak perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem dalam 
proses penilaian. IFC, WB, dan IDB merujuk secara khusus pada dampak pada 
layanan ekosistem yang dapat diperburuk oleh perubahan iklim, sementara MFI 
lainnya memerlukan penilaian potensi dampak perubahan iklim pada 
keanekaragaman hayati secara umum. EIB memerlukan pemantauan langkah-
langkah mitigasi di seluruh siklus hidup proyek. IFC membuat komitmen untuk 
meminimalkan dampak kegiatan terkait bisnis pada area yang menyediakan layanan 
ekosistem penting dalam pernyataan kebijakannya secara keseluruhan. 
 

30. Masalah tambahan:  EIB adalah satu-satunya MFI yang memiliki persyaratan dalam 
standarnya untuk mendokumentasikan penyerapan karbon proyek serta emisinya, dan 
untuk melaporkan risiko transisi. NDB dan AIIB menyebutkan investasi dan / atau 
infrastruktur pemeriksaan iklim pada tingkat prinsip inti atau pernyataan visi mereka 
tetapi tidak memiliki persyaratan substantif dalam standar mereka. Dukungan referensi 
IDB dan AIIB untuk strategi perubahan iklim dalam visi atau pernyataan kebijakan 
mereka secara keseluruhan tetapi tidak termasuk persyaratan substantif yang sesuai 
dalam standar. 

 

B. Temuan Lain 
 

31. Penyelarasan dengan Perjanjian Paris dan planning upstream:  Sebagian besar 
MFI telah berkomitmen untuk menyelaraskan penuh dengan Perjanjian Paris dalam 2-
3 tahun ke depan. Dari perspektif perbandingan MFI, ADB telah membuat kemajuan 
yang signifikan dalam berkomitmen untuk menyelaraskan operasinya dengan 
Perjanjian Paris (lihat bagian III.C.1), dan panduan staf sedang dalam persiapan. Mirip 
dengan ADB, mereka semua mempertimbangkan perubahan iklim dalam 
perencanaan negara hulu dan pekerjaan penguatan kelembagaan mereka. EIB, 
misalnya, menggunakan layanan konsultasi untuk memastikan bahwa aset yang 
memasuki jalur pipanya adalah: (i) konsisten dengan jalur menuju ekonomi netral iklim 
dan tidak boleh merusak upaya untuk mencapai tujuan 1,5 °C; dan (ii) tahan terhadap 
risiko yang ditimbulkan oleh iklim yang berubah dengan cepat. Dana Iklim Hijau 
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mendorong program negara dan program entitas terakreditasi untuk memastikan 
bahwa semua proyek pipa memiliki potensi untuk memenuhi kriteria investasi mereka. 
 

32. Daftar Kegiatan Investasi Positif atau Dilarang: Sebagian besar MFI memiliki daftar 
investasi yang dilarang, atau daftar pengecualian yang mengidentifikasi jenis proyek 
yang tidak boleh dibiayai, atau daftar kegiatan positif yang didorong untuk 
pembiayaan.  Hanya EBRD dan IDB, dalam standar perlindungan mereka, 
mengecualikan pembiayaan yang berkontribusi terhadap risiko dan dampak 
perubahan iklim, termasuk penambangan batu bara atau pembangkit listrik tenaga 
batu bara, eksplorasi dan pengembangan minyak, dan eksplorasi gas hulu. ADB SPS 
memiliki daftar lampiran untuk kegiatan investasi yang dilarang, yang mencantumkan 
kegiatan yang tidak memenuhi syarat untuk pembiayaan ADB. Daftar ini tidak secara 
khusus mencantumkan kegiatan yang memiliki dampak perubahan iklim, dengan 
pengecualian larangan pembiayaan operasi penebangan komersial atau pembelian 
peralatan penebangan untuk digunakan di hutan tropis primer atau hutan tua.  
Kebijakan Energi ADB (2021) mencantumkan bidang yang tidak akan didukung ADB, 
yakni mencakup sektor penambangan, pemrosesan, penyimpanan, dan transportasi 
batu bara; pembangkit listrik dan pemanas tenaga batu bara yang baru; kegiatan 
eksplorasi atau pengeboran gas alam; dan kegiatan eksplorasi, pengeboran, atau 
ekstraksi minyak.   

 

V. LANGKAH LEBIH LANJUT DAN BIDANG YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN  
 

33. Studi pembandingan ini menunjukkan bahwa sebagian besar MFI pembanding 
memiliki ketentuan dalam standar upaya perlindungan mereka tentang mitigasi, 
adaptasi, ketahanan, dampak perubahan iklim pada keanekaragaman hayati dan 
jasa ekosistem, pembangunan rendah karbon, materi tujuan ganda, dan penilaian 
risiko iklim. Namun, masing-masing ketentuannya berbeda dengan berbagai tingkat 
detail. Hal-hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi ADB  dalam pembaruan 
kebijakannya. Dengan demikian perlu analisis lebih lanjut mengenai opsi dan 
masukan dari para pemangku kepentingan. 
 

34. Bidang tambahan untuk pertimbangan lebih lanjut dalam kebijakan yang direvisi 
meliputi: meninjau mekanisme internal untuk mengoordinasikan penilaian risiko iklim 
yang memperkuat integrasi mekanisme tersebut ke dalam keseluruhan proses 
penilaian risiko proyek dan penilaian dampak; meninjau penggunaan materi tujuan 
ganda;   meninjau ambang batas yang ada saat ini untuk emisi GRK tingkat proyek; 
memperkuat prosedur dan mekanisme yang ada untuk penghitungan GRK di tingkat 
portofolio; dan menghubungkan pemantauan emisi GRK di tingkat proyek dengan 
strategi kemitraan negara dan rencana implementasi NDC. 
 

35. Umpan balik tentang bidang-bidang yang diidentifikasi dalam analisis awal ini akan 
dimasukkan ke dalam konsultasi yang sedang berlangsung tentang pembaruan 
kebijakan. Masukan dan rekomendasi pemangku kepentingan akan diminta untuk 
memperkaya hasil analisis. 

 

 
  

 

 

 


