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I. PENDAHULUAN  
 

A. Alasan dilakukan Tinjauan dan Pembaruan Pernyataan Kebijakan Upaya 
Perlindungan ADB  

 

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 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 perlindungan yang direvisi diharapkan untuk dapat dipertimbangkan oleh 
Dewan Direksi ADB pada Maret 2023, dan kemudian akan mengikuti proses peninjauan 
lebih lanjut, dan proses penyusunan kebijakan baru, serta konsultasi dengan melibatkan 
pemangku kepentingan secara bermakna. Dalam proses ini, ADB melakukan 
serangkaian studi analitis singkat3. Studi ini akan membandingkan SPS ADB yang ada 
saat ini terhadap kebijakan MFI yang dipilih dan secara singkat mempertimbangkan 
pengalaman implementasi mereka4. Studi ini akan menyajikan kebijakan upaya 
perlindungan yang baru dan akan tersedia bagi para pemangku kepentingan untuk 
dapat ditinjau dan dikonsultasikan. Ringkasan yang awal akan diungkapkan terlebih 
dahulu agar dapat memperoleh masukan dari pemangku kepentingan secara awal. 
Studi analitis itu sendiri kemudian akan diperbarui dan diungkapkan secara penuh. 

 
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; 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 Tidak Secara 
Sukarela; 7. Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; 8. Cagar Budaya; 9. Pelibatan 
Pemangku Kepentingan Pengungkapan Informasi dan Mekanisme Penanganan Keberatan; 10. Pembelajaran 
dari Mekanisme Akuntabilitas; 11. Dampak dan Risiko Lingkungan dan Sosial; 12. Upaya Perlindungan dalam 
Situasi Rapuh dan Terkena Dampak Konflik dan Negara Berkembang Kepulauan Kecil (FCAS / SIDS);  13. 
Sistem Upaya Perlindungan Negara; 14. Perubahan Iklim; 15. Upaya Perlindungan dalam Modalitas 
Pembiayaan yang Berbeda; 16. Upaya Perlindunngan dalam Operasi Sektor Swasta; 17 Orientasi Seksual dan 
Identitas dan Ekspresi Gender (SOGIE). Studi tambahan juga dapat ditambahkan jika diperlukan. 

4   Studi ini dimaksudkan untuk melengkapi evaluasi yang diselesaikan oleh IED pada Mei 2020 dan tidak akan 
menduplikasi hasil kerja IED mengenai efektivitas 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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Keterlibatan dan konsultasi pemangku kepentingan akan melalui 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 mengenai rancangan makalah kebijakan. Akan terdapat 
beberapa peluang untuk keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk konsultasi 
regional; Sesi "pendalaman" dengan anggota negara-negara berkembang ADB 
(Developing Member Countries, DMCs) dan organisasi masyarakat sipil (Civil Society 
Organizations, CSO); kelompok fokus pada topik tertentu; dan konsultasi dengan orang-
orang yang terkena dampak proyek ADB.5 

 
3. Dalam proses revisi kerangka kerja perlindungan yang baru, maka dilakukan analisis 

komparatif secara cermat terhadap rancang bangun upaya  perlindungan ADB saat ini 
dengan kerangka upaya perlindungan MFI pembanding, serta topik yang muncul dan 
tema lintas ruang lingkup serta rancang bangun kebijakan untuk masa depan. Dokumen 
ini merupakan ringkasan penelitian yang digunakan untuk memandu ADB dalam 
mengembangkan pendekatan mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial dan 
Manajemen Risiko. 

 
 

B. Temuan Departemen Evaluasi Independen mengenai Dampak Lingkungan Hidup   
dan Sosial dan Manajemen Risiko 

 

4. Tinjauan dari Departemen Evaluasi Independen (IED) 2020 terhadap SPS 

menyimpulkan bahwa pendekatan keseluruhan untuk penilaian dan manajemen risiko 

dalam proses upaya perlindungan tidak konsisten dengan pendekatan yang 

digunakan oleh MFI pembanding.  Ada ketimpangan antara penilaian masalah 

lingkungan dan sosial, dan manajemen risiko adaptif, karena perhatian relatif terbatas 

diberikan pada masalah sosial. Pembanding MFI saat ini mempertimbangkan risiko 

dan dampak sosial dan  tidak hanya mengenai isu pemukiman kembali dan melibatkan 

Masyarakat Adat. Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa ada juga ketidak-seimbangan 

dalam manajemen uji kelayakan upaya perlindungan dan dukungan klien. Saat ini 

praktik baik internasional telah beralih ke arah yang lebih terpadu dalam melakukan 

kategorisasi dan kajian lingkungan hidup dan sosial dan manajemen risiko adaptif 

selama implementasi suatu proyek.  IED juga mengamati bahwa persyaratan prosedur 

upaya perlindungan yang bersifat 'front-loaded' (lebih ketat di awal) mengakibatkan 

terjadi pergeseran perhatian yang berkurang dalam melakukan pengawasan dan 

pemantauan hasil dari upaya perlindungan. 

5. Selain mengatasi risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial secara lebih 

seimbang, praktik baik saat ini juga mempertimbangkan serangkaian faktor risiko yang 

lebih luas di luar dampak langsung dan tidak langsung yang disebabkan oleh proyek. 

Risiko yang lebih luas tersebut termasuk risiko kontekstual dan terkait kinerja, dan 

analisis yang lebih sistematis tentang sensitivitas pengaturan proyek.  Dari perspektif 

prosedural, trennya saat ini adalah beralih dari semula kategorisasi risiko tiga tingkat 

(seperti Kategori A, B, dan C), menjadi  struktur empat tingkat (biasanya risiko Tinggi, 

Substansial, Sedang, dan Rendah). Hal ini memungkinkan pendekatan yang lebih 

bernuansa dan mendapatkan kalibrasi yang lebih baik dalam hal uji kelayakan dan 

dalam memperoleh dukungan. Terkait dengan ini, MFI telah mengadopsi prinsip 

proporsional, di mana persyaratan pada klien serta tingkat usaha dan sumber daya 

 
5   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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yang dialokasikan oleh MFI sebanding dengan risiko proyek, skala, dan kompleksitas 

proyek.6 
 

 

II. METODOLOGi 
 

6. Tujuan. Laporan ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik internasional yang baik 
di bidang penilaian dan manajemen risiko lingkungan hidup dan sosial yang diterapkan 
oleh Lembaga Keuangan Multilateral (Multilateral Financial Institution, MFI). Kajian ini 
membandingkan kebijakan SPS ADB dengan kerangka kerja manajemen risiko dari 
MFI lainnya dan mengusulkan praktik-praktik mana yang dapat dimasukkan dalam 
kerangka kebijakan baru ADB yang sesuai dengan praktik baik saat ini dan isu-isu 
baru yang muncul. 
 

7. Metodologi. Tinjauan ini didasarkan pada studi literatur dan dari informasi yang 

tersedia untuk umum. Fokus tinjauan ini adalah pada topik dan bidang yang muncul di 

mana ada perbedaan yang relevan di antara kebijakan dari MFI, atau perbedaan atau 

kesenjangan yang signifikan antara kebiajkan SPS ADB 2009 dan praktik baik 

internasional saat ini. 

Kajian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan analisis penilaian kinerja. Oleh karena 

itu, tinjauan ini merujuk pada hasil evaluasi IED 2020 terhadap SPS sebagai sumber 

informasi tentang konten kinerja SPS dan ADB. Selain itu, tinjauan ini telah 

membandingkan SPS ADB dengan kerangka kebijakan enam lembaga pembanding: 

(i) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB); (ii) Bank Dunia; (iii) International 

Finance Corporation (IFC); (iv) Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan 

(European Bank for Reconstruction and Development, EBRD); (v) Inter-American 

Development Bank (IDB); dan (iv) IDB Invest. Di antara lembaga pembanding ini, IFC 

dan IDB Invest bekerja secara eksklusif dengan klien sektor swasta.  Dengan beberapa 

pengecualian, MFI yang ditinjau dalam studi ini dan MFI lainnya sebagian besar telah 

mengarah pada rancang bangun kebijakan yang konsisten dengan Standar Kinerja 

IFC7.  Kajian ini menggunakan standar IFC ini sebagai 'payung' untuk tolok ukur utama 

dalam melakukan perbandingan antara SPS ADB 2009 dan praktik baik saat ini. Topik 

spesifik juga dibahas dalam standar lain yang diadopsi oleh MFI, seperti perhatian 

terhadap tenaga kerja dan kondisi kerja (umumnya Standar 2) atau keterlibatan 

pemangku kepentingan (Standar 10 dalam kerangka kerja Bank Dunia dan IDB), di 

samping standar atau kebijakan yang lebih dahulu dan lebih mapan terkait dengan 

pemukiman kembali yang tidak secara sukarela dan Masyarakat Adat. Selain itu, MFI 

telah memasukkan beberapa topik sebagai faktor risiko lintas sektoral tetapi tanpa 

menyusun standar yang tersendiri untuk masing-masing topik. Contohnya termasuk 

gender dan perubahan iklim8. Kajian ini juga telah mempertimbangkan kebijakan, 

standar, dan tema lintas sektoral tambahan ini. 
 

 

 
6   Catatan, ADB memiliki 3 kategori upaya perlindungan utama - A, B, dan C, ditambah kategori terpisah untuk 

proyek yang menggunakan perantara keuangan (Financial Intermediaries, FI). 
7  Pengecualian termasuk Asian Infrastructure Investment Bank. 
8   Di antara MFI pembanding hanya IDB yang memiliki kebijakan gender yang berdiri sendiri 
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III. RINGKASAN STUDI PEMBANDINGAN UNTUK DAMPAK 
LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL DAN MANAJEMEN RISIKO 

 

8. Tinjauan ini telah menunjukkan bahwa sejak SPS 2009 diluncurkan, MFI lain telah 

menerapkan pendekatan praktik yang baru dan berbeda. Walaupun beberapa aspek 

SPS ADB 2009 sudah mencerminkan pendekatan yang sesuai MFI lain, namun ADB 

masih perlu memperjelas dan menyempurnakannya terutama dalam aspek penilaian 

risiko dan manajemen risiko.  Semua MFI telah menggunakan paling tidak satu elemen 

praktik baik dalam hal manajemen risiko, yaitu dengan memilki ruang lingkup faktor 

risiko lingkungan hidup dan sosial yang tercakup dalam kerangka kerjanya, atau juga 

melalui proses penilaian lingkungan hidup  dan sosial. ADB memiliki potensi untuk 

mengembangkan kerangka kebijakan yang baru sesuai tujuannya yakni secara 

selektif mengadopsi elemen praktik baik dan mencerminkan pembelajaran yang 

dipetik dari berbagai sumber. Di bawah ini, dirangkum beberapa bidang di mana ADB 

memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan kebijakannya. 

 
A. Penilaian Risiko  

a. Definisi dan Faktor Risiko  

9. Risiko merupakan kombinasi dari peluang terjadinya dampak buruk, dan seberapa 

besar tingkat keparahannya atau besarnya dampak buruk tersebut jika terjadi.  Terkait 

dengan hal ini, perlu diperjelas bagaimana risiko dan dampaknya didefinisikan dan 

dikategorikan. Dengan melakukan penilaian yang lebih sistematis, baik yang terkait 

tingkat keparahan maupun menilai peluang terjadinya risiko, maka akan dapat 

menentukan faktor risiko yang mana yang menjadi prioritas. Dengan kejelasan faktor 

risiko ini maka akan terdapat konsistensi dalam melakukan upaya mitigasi risiko dan 

menentukan jenis tindakan yang akan diterapkan dalam manajemen risiko.  

10. Sebagian besar MFI hanya mencantumkan daftar faktor tanpa membedakan dengan 

jelas antara risiko dampak buruk yang disebabkan oleh proyek, dan risiko operasi dari 

lingkungan hidup. Pendekatan penilaian risiko lingkungan hidup dan sosial  yang lebih 

sistematis dan terintegrasi dapat mempertimbangkan faktor risiko berikut: 

• “Tapak” (‘footprint’) suatu proyek, yang terkait dengan skala dan kompleksitas 

proyek serta peluang terjadinya dampak langsung. 

• Jika tidak cukup diketahui informasi tentang lokasi proyek atau kemungkinan 

dampak langsung proyek, maka perlu mempertimbangkan risiko yang melekat 

(inherent) seperti bahaya yang sering terjadi terkait dengan kesehatan dan 

keselamatan kerja di berbagai sektor, atau terdapat perbedaan tingkat risiko antar 

proyek misalnya perbedaan risiko antara proyek infrastruktur dan proyek 

kesehatan. 

• Kerentanan dan sensitivitas di lingkungan kerja, seperti risiko terhadap 

kelompok atau individu yang rentan dan kelompok yang termarginalkan di daerah 

tersebut dan keberadaan habitat alami yang kritis.  

• Faktor risiko kontekstual, seperti lingkungan kerja yang ditandai dengan tata 

kelola yang buruk; korupsi; masalah hak asasi manusia; konflik di lingkungan 
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proyek terkait tanah, konflik kekuasaan, atau sumber daya lainnya; atau bencana 

alam dan ancaman iklim. 

• Lebih banyak risiko tidak langsung yang terkait proyek atau disebabkan oleh 

proyek, yang seringkali berhubungan dengan pihak ketiga, seperti risiko kumulatif, 

elemen risiko dalam rantai pasokan proyek; masuknya tenaga kerja proyek dari 

luar lokasi; dan peningkatan kekerasan berbasis gender. 

• Risiko terkait kinerja, mencakup kapasitas, sumber daya, dan komitmen 

peminjam dalam mengatasi masalah lingkungan hidup dan sosial. Jenis risiko ini 

juga dapat mencakup pengaruh dari kinerja pihak ketiga, seperti pihak pemerintah 

atau lembaga lain yang fungsinya dapat mempengaruhi proyek. Hal ini juga 

termasuk kinerja kontraktor dan sub-kontraktor. 

b. Penilaian Lingkungan Hidup dan Sosial  

11. SPS ADB 2009 mensyaratkan  dilakukan penilaian lingkungan hidup. Namun, dari  

pengalaman dan hasil evaluasi IED, masalah sosial kurang mendapat perhatian, 

padahal jika masalah sosial tidak ditangani secara eksplisit dalam hal metodologi 

maupun terkait topik yang perlu dikaji, maka proses penilaian lingkungan hidup 

cenderung tidak lengkap.  

12. Pada umumnya praktik saat ini lebih menekankan perhatian pada  dampak lingkungan 

hidup, tetapi belum melakukan pendekatan terpadu untuk masalah lingkungan hidup 

dan sosial. Selain itu, EIA (Environmental Impact Assessment semacam AMDAL) 

biasanya didefinisikan sebagai studi tertentu, dan seringkali menjadi persyaratan 

untuk izin suatu proyek sebelum disetujui. Praktik baik yang diterapkan saat ini oleh 

MFI pembanding adalah mengharuskan klien untuk melakukan penilaian risiko dan 

peluang dengan cara mengintegrasikan isu lingkungan hidup dengan isu sosial. 

Kerangka kebijakan baru MFI pembanding mendefinisikan penilaian lingkungan hidup 

dan sosial sebagai proses yang dilakukan sepanjang masa proyek, dan bukan hanya 

pada suatu titik waktu saja. Dalam proses ini ada beberapa elemen dan tonggak 

waktu, seperti pada waktu penyaringan awal dan pada proses pelingkupan; pada 

waktu mengadakan konsultasi yang melibatkan pemangku kepentingan secara 

berkelanjutan dan bermakna; dan memasukkan pertimbangan lingkungan hidup dan 

sosial ke dalam desain proyek dan rencana implementasi, yang bertujuan 

meningkatkan manfaat dan menghindari atau mengurangi risiko dampak buruk. 

 

c. Pelibatan Pemangku Kepentingan  

13. Lembaga-lembaga MFI saat ini mengarah pada pola pendekatan terpadu dalam 

melakukan penilaian risiko dan manajemen risiko. WB, EBRD dan IADB telah 

mengembangkan standar tersendiri tentang keterlibatan pemangku kepentingan yang 

memberikan pedoman tentang bagaimana mengintegrasikan keterlibatan pemangku 

kepentingan dalam proses penilaian risiko.  Sebagai bagian dari pembaruan 

kebijakan, ADB sedang mempertimbangkan pendekatan serupa9.  Penilaian risiko dan 

manajemen risiko terdiri dari tiga pilar: penilaian; konsultasi; dan manajemen. Proses 

 
9   Keterlibatan pemangku kepentingan tidak dijelaskan secara rinci dalam catatan ini, tetapi diuraikan pada 

tinjauan dan konsultasi terpisah dalam proses pembaruan kebijakan ADB: Ringkasan Studi Analitis: 
Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Mekanisme Penanganan Keberatan, dan Pengungkapan Informasi 
(SEID). 

https://www.adb.org/documents/spru-analytical-study-summary-stakeholder-engagement-draft
https://www.adb.org/documents/spru-analytical-study-summary-stakeholder-engagement-draft
https://www.adb.org/documents/spru-analytical-study-summary-stakeholder-engagement-draft
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penilaian akan mencakup analisis tentang siapa pemangku kepentingan terkait, apa 

dampak proyek yang mungkin terjadi pada kelompok yang berbeda; dan bagaimana 

proses keterlibatan pemangku kepentingan secara bermakna agar mencerminkan dan 

mempertimbangkan pendapat dan isu yang menjadi perhatian para pemangku 

kepentingan dalam desain dan implementasi proyek. Pandangan dan persepsi 

pemangku kepentingan adalah elemen penting dalam proses penilaian dan 

manajemen yang kuat. 
 

B. Manajemen Risiko 

14. MFI melakukan kategorisasi risiko, sedangkan peminjam dapat memiliki pendekatan 

kategorisasi risiko tersendiri yang mungkin sama dan ada yang tidak sama dengan 

kategorisasi MFI. Kategorisasi ini akan menentukan tingkat uji tuntas, tingkat 

pengawasan, dan dukungan yang diberikan oleh MFI dalam proyek-proyek individu, 

yang akan berdampak terhadap kegiatan dan persyaratan bagi klien. 

15. Aspek penilaian risiko dan manajemen risiko saling terkait dan saling mengisi satu 

sama lain. Sistem manajemen risiko yang kuat mensyaratkan MFI untuk 

mengalokasikan perhatian dan sumber daya pada proyek dengan memperhatikan 

proyek yang lebih signifikan menimbulkan risiko. Persyaratan klien juga bervariasi 

tergantung tingkat risikonya.  
 

a. Kategorisasi Risiko 

16. Skema dan sistem kategorisasi yang berbeda-beda digunakan dalam menetapkan 

tingkatan risiko untuk membedakan dan menentukan mana yang prioritas di antara 

tingkat risiko tersebut, baik menggunakan standar undang-undang suatu negara 

maupun berdasarkan kebijakan dan standar MFI. ADB saat ini menerapkan sistem 

kategorisasi risiko tiga tingkat; A, B, dan C, di mana kategori A adalah risiko yang 

substansial atau berisiko tinggi, dan C sebagai kategori risiko rendah. Kategorisasi 

risiko tiga tingkat ini diterapkan oleh ADB sebelum persetujuan proyek. Meskipun 

kategorisasi ini dapat diperbarui selama implementasi proyek ADB, tetapi tidak selalu 

memadai untuk dapat menangkap berbagai dimensi risiko dan dampak atau tidak 

dapat dilakukan kalibrasi untuk menyesuaikan persyaratan yang berubah selama 

siklus proyek. 

17. MFI termasuk Bank Dunia dan IADB dalam skema kategorisasi risiko yang baru-baru 

ini diperbarui, sekarang menerapkan pendekatan klasifikasi risiko terpadu empat 

tingkat. Risiko dikategorikan menjadi Risiko Tinggi, Substansial, Moderat, dan Rendah. 

Peringkat ini diterapkan di awal tahap persiapan proyek dan diperbarui sesuai 

kebutuhan berdasarkan informasi tambahan yang tersedia. Peringkat ini juga dinilai 

dan diubah seperlunya selama pelaksanaan proyek. 

 

b. Mengelola Risiko Lingkungan Hidup dan Sosial 

18. Manajemen risiko yang efektif memerlukan mekanisme yang kuat dalam mengelola 

dan menerapkan risiko lingkungan hidup dan sosial serta penilaian dampak. 

Mekanisme ini perlu mencakup kapasitas peminjam yang memadai untuk mengatasi 

masalah lingkungan hidup dan sosial selama masa proyek, dukungan manajemen 

melalui sumber daya - baik kepegawaian dan keuangan, prosedur yang ditetapkan 
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untuk pengambilan keputusan, pemantauan dan peninjauan yang sebanding dengan 

tingkat risiko dalam proyek individu.  

 

c. Hirarki Mitigasi Risiko 

19. Dalam praktik pengelolaan risiko yang baik, klien harus menerapkan hierarki mitigasi 

risiko dalam mengelola risiko dan dampak yang dapat ditimbulkan atau diakibatkan 

oleh proyek. Ini berarti pengelolaannya harus melalui proses yang sistematis dan 

bertahap dengan mempertimbangkan dan mencerminkan faktor risiko lingkungan 

hidup dan sosial pada desain dan implementasi proyek yang merupakan bagian dari 

proses pengambilan keputusan keseluruhan proyek. Melalui langkah-langkah hierarki 

mitigasi, maka risiko dampak buruk dapat dikurangi atau dikompensasi secara 

berturut-turut, dengan tujuan agar tidak ada kerugian bersih (net loss) yang dihasilkan 

dari proyek dalam jangka waktu yang wajar. 

20. Langkah-langkah khusus dalam hierarki mitigasi termasuk: 

• Mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko potensi dampak buruk, melalui analisis 

dan keterlibatan pemangku kepentingan. 

• Hindari potensi dampak buruk, menerapkan analisis alternatif termasuk skenario 

alternatif tidak menjalankan proyek. 

• Meminimalkan atau mengurangi dampak, misalnya dengan mengurangi tapak  

fisik proyek melalui perubahan desain pekerjaan sipil. 

• Memulihkan atau merehabilitasi jika dimungkinkan, misalnya dengan 

menyediakan akses alternatif ke sumber air yang telah terputus oleh sebuah 

proyek. 

• Mengkompensasi atau mengimbangi dampak residual dan dampak yang tidak 

dapat dihindari, misalnya dengan memberikan bantuan pemukiman kembali 

kepada warga yang terdampak. 

21. Proses penilaian dan manajemen lingkungan hidup dan sosial perlu 

mendokumentasikan bagaimana langkah-langkah ini diterapkan, dan kemudian 

akhirnya mengkonfirmasi kompensasi, bantuan, atau offset yang berhasil dari dampak 

buruk yang tersisa atau residu setelah upaya yang wajar telah dilakukan untuk 

menghindari dan meminimalkan risiko, sehingga minimal tidak terjadi kerugian bersih, 

dan bahkan jika memungkinkan secara ideal memberikan manfaat positif bersih. 

 

d. Peran dan Tanggung Jawab 

22. Kerangka kerja manajemen risiko MFI membedakan dengan jelas antara tanggung 

jawab MFI dan tanggung jawab klien mereka. Peran dan tanggung jawab ini umumnya 

didefinisikan sebagai terpisah tetapii saling melengkapi, meskipun ada aspek penilaian 

risiko dan proses manajemen yang dapat dilakukan secara bersama oleh kedua pihak. 

Praktik yang baik akan memastikan bahwa  peran-peran ini terpisah tidak hanya  

dalam hal  definisi tanggung jawab saja, tetapi juga jelas pada dokumen yang mana 

definisi ini bisa ditemukan:  Hal ini akan lebih memperjelas dan mengurangi 

kebingungan jika persyaratan prosedural atau tanggung jawab dari MFI dan kliennya 
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tidak bercampur dalam dokumen kebijakan yang sama. Kerangka kebijakan IFC 2012 

adalah contoh yang baik dari pemisahan ini: Standar Kinerja hanya membahas 

tanggung jawab klien. Tanggung jawab IFC sendiri, termasuk kategorisasi risiko, 

proses uji tuntas, dan persyaratan pengungkapan dijelaskan dalam dokumen 

kebijakan terpisah yang berlaku untuk staf dan manajemen IFC, bukan untuk klien. 

23. Tanggung jawab masing-masing pihak harus didefinisikan dengan jelas yang 

dihubungkan dengan sifat risiko, dan apakah terdapat potensi dampak buruk yang 

disebabkan atau diakibatkan oleh proyek, atau apakah proyek dikaitkan dengan faktor 

risiko berdasarkan cara lain, misalnya seperti proyek beroperasi di lingkungan yang 

sudah ada risiko kontekstual sebelumnya. Potensi keparahan risiko dan sifat faktor 

risiko akan menentukan tanggung jawab klien dan MFI.  Sebagai contoh, dampak 

buruk yang sepenuhnya disebabkan oleh suatu proyek akan membutuhkan hierarki 

mitigasi yang diterapkan secara penuh, sementara risiko yang melibatkan pihak ketiga 

di mana MFI atau kliennya hanya memiliki kontrol dan kemampuan yang terbatas 

maka perlu menggunakan pendekatan yang dimodifikasi. 

 

e. Penilaian (Judgement) dan Fleksibilitas  

24. Sistem manajemen risiko dinamis yang menekankan persiapan, implementasi dan 

manajemen adaptif, memerlukan penilaian (judgement) dan fleksibilitas dan bukan 

pendekatan prosedural yang kaku. Sistem ini mencakup: 

• Manajemen risiko yang dinamis membutuhkan pemantauan berkelanjutan dan 

manajemen adaptif dan menyadari bahwa tidak semua risiko dapat diprediksi atau 

dikelola terlebih dahulu. 

• Beberapa faktor risiko perlu dinilai dan dikelola, termasuk yang dicakup oleh 

standar individual, bersama dengan penilaian faktor risiko kontekstual yang lebih 

luas seperti lingkungan kerja, sektor, dan aspek kelembagaan seperti kapasitas 

sumber daya manusianya dan sumber daya lainnya. Kombinasi faktor dan sifat 

risiko yang dinamis ini mengurangi tingkat kemampuan untuk memprediksi risiko. 

• Bahwa keterampilan teknis diperlukan tetapi tidak akan cukup bagi mereka yang 

bertanggung jawab dalam mengelola risiko lingkungan hidup dan sosial. Penilaian 

risiko dan fleksibilitas perlu didukung pengalaman dan pendekatan praktis yang 

berorientasi pada solusi. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan/kapasitas untuk 

menjalankannya.  

25. Kunci dari pendekatan manajemen risiko yang dinamis adalah mencari keseimbangan 

yang baik antara persyaratan di awal proyek (yang sering berupa prosedural dan 

dokumen-sentris), dan fokus pada pencapaian hasil serta hasil (outcome) selama 

implementasi. Hal ini memerlukan fleksibilitas dan waktu yang tepat serta urutan 

tindakan yang tepat. Prinsip proporsional berlaku: Proyek berisiko tinggi akan 

membutuhkan lebih banyak upaya dan perhatian di awal daripada proyek yang 

berisiko rendah. Ini berarti akan memerlukan lebih banyak tindakan yang dilakukan 

sebelum proyek dapat disetujui, dengan implikasi biaya dan waktu yang juga lebih 

besar. Proyek berisiko tinggi juga cenderung membutuhkan lebih banyak upaya yang 

signifikan selama implementasi, dan tidak hanya selama tahap persiapan dan tahap 

persetujuan proyek. 
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f.  Pemantauan dan Manajemen Adaptif  

26. Pendekatan manajemen risiko yang dinamis akan membutuhkan pemantauan 

terhadap aksi dan hasil yang sistematis selama pelaksanaan proyek, berdasarkan 

data dasar yang kuat dan indikator kuantitatif dan kualitatif yang tepat. Dalam dokumen 

perjanjian yang terkait proyek, perlu ada ketentuan mengenai perubahan dalam 

rencana aksi dan mekanisme mitigasi yang harus dipertimbangkan jika terdapat 

perubahan keadaan, atau jika muncul faktor risiko yang tidak terduga. 

 

IV. ISU UTAMA UNTUK DIPERTIMBANGKAN LEBIH LANJUT  
 

27. Kerangka perlindungan ADB yang direvisi harus mengintegrasikan pertimbangan 
lingkungan hidup dan sosial secara seimbang. Beberapa aspek praktik baik saat ini 
dalam melakukan penilaian risiko dan manajemen risiko yang dapat dipertimbangkan 
diringkas sebagai berikut: 

 

A. Klasifikasi dan Kategorisasi Terpadu 
 

• Penilaian risiko dan manajemen didefinisikan sebagai proses berulang yang 

mengintegrasikan analisis, keterlibatan pemangku kepentingan dan keputusan 

manajemen secara berkelanjutan. 

• Integrasi seperangkat faktor risiko yang lebih luas, khususnya faktor risiko sosial. 

Persyaratan untuk faktor risiko lingkungan hidup dan sosial agar dipertimbangkan 

dan dimasukkan dalam proses rancangan proyek, implementasinya, dan 

pengelolaannya. Juga dimasukkan bagaimana membedakan antara berbagai 

kategori risiko, dan bagaimana mereka mempengaruhi satu sama lain. 

• Pendekatan kategorisasi berbasis risiko yang lebih dinamis yang secara teratur 

dinilai dan diperbarui sesuai kebutuhan sepanjang masa proyek. Ini bisa didasarkan 

pada pendekatan kategorisasi risiko empat tingkat, atau dengan menambahkan 

lapisan penilaian risiko ke dalam sistem kategorisasi risiko tiga tingkat saat ini.  

 

B. Mengelola Risiko Lingkungan Hidup dan Sosial 

 

Menerapkan hal-hal berikut: 

• Proses penilaian lingkungan hidup dan sosial, diartikan sebagai proses yang 

berkelanjutan selama masa proyek. 

• Penilaian risiko dan pendekatan manajemen risiko menyeimbangkan antara 

tindakan dan persyaratan sebelum proyek disetujui dengan tindakan selama 

implementasi. 

• Mekanisme implementasi (sistem) dalam mengelola risiko sosial dan risiko 

lingkungan hidup di tingkat proyek dilakukan secara proporsional sesuai risikonya. 
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• Selama desain dan implementasi, terapkan hierarki mitigasi risiko untuk 

mengelola risiko proyek dan dampak proyek, sambil mempertimbangkan faktor 

risiko kontekstual, terkait kinerja, dan lainnya. 

• Kerangka kerja manajemen risiko yang fleksibel, dengan urutan tindakan 

(sequencing actions), dan penerapan penilaian (judgement). 

• Alokasi anggaran, sumber daya staf, dan dukungan klien yang ditentukan 

berdasarkan risiko, skala, dan kompleksitas proyek. 

 

V. LANGKAH SELANJUTNYA  

28. Ringkasan studi ini yang menyajikan perbandingan tentang bagaimana ADB dan MFI 

pembanding mendefinisikan penilaian risiko dan manajemen risiko sebagai materi 

untuk konsultasi, akan dipertimbangkan dalam proses tinjauan dan pembaruan 

kebijakan ADB. 

Umpan balik dan saran yang diterima dari konsultasi pemangku kepentingan eksternal 

akan dipertimbangkan untuk memperbarui dan melengkapi studi komparatif secara 

penuh, yang akan berisi rekomendasi mengenai bagaimana bentuk, struktur dan isi 

kerangka kebijakan baru ADB yang akan disusun. 
 
 

 


