
SPS saat ini mengkonsolidasikan tiga kebijakan upaya perlindungan yang terdahulu, yaitu Pemukiman
Kembali Secara Tidak Sukarela (1995), Masyarakat Adat (1998), dan Lingkungan Hidup (2002) ke dalam
satu kerangka kerja komprehensif, dengan prinsip dan persyaratan kebijakan yang terpisah untuk masing-
masing dari tiga bidang tersebut. Ini juga mencakup persyaratan tambahan untuk berbagai modalitas
pembiayaan, seperti perantara keuangan dan bantuan darurat, serta persyaratan untuk penggunaan sistem
upaya perlindungan negara. 

ADB memperbarui kebijakan SPS setelah dilakukan Evaluasi pada tingkat Korporasi tentang Efektivitas
Kebijakan oleh Departemen Evaluasi Independen. Evaluasi tersebut merekomendasikan agar ADB
memperbarui dan memodernisasi Kebijakan untuk meningkatkan relevansinya dan menyesuaikan dengan
pembiayaan sektor pemerintah dan swasta. Proses pembaruan dilakukan berdasarkan evaluasi serta
serangkaian studi analitis  dan  konsultasi pemangku kepentingan. 

Evaluasi pada tingkat Korporasi tentang Efektivitas

studi analitis konsultasi pemangku kepentingan.

APA ITU PERNYATAAN KEBIJAKAN UPAYA 
PERLINDUNGAN (SPS) DAN BAGAIMANA 
STRUKTURNYA? 

1.

SPS disetujui pada 2009 dan mulai berlaku pada Maret 2010. Kebijakan ini berlaku untuk semua
proyek yang dibiayai atau dikelola oleh ADB. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari,
meminimalkan, mengurangi dan / atau memberi kompensasi atas dampak proyek yang merugikan
lingkungan hidup dan orang-orang yang terkena dampak, sambil membantu para
peminjam/debitur memperkuat sistem upaya perlindungan negara dan kapasitas pelaksanaannya. 
 

Tinjauan dan Pembaruan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB:
URAIAN SINGKAT UNTUK KONSULTASI DI NEGARA-ANGGOTA

NEGARA BERKEMBANG TERPILIH

ADB memperbarui Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (SPS atau selanjutnya disebut Kebijakan) 2009.
Brosur ini bermaksud untuk memberi gambaran umum bagi para pemangku kepentingan agar dapat mengenali
pola pendekatan dan arahan yang digunakan dalam proses pembaruan Kebijakan SPS sehingga para pemangku
kepentingan dapat berpartisipasi secara lebih bermakna dalam proses peninjauan ini. Brosur ini juga
memperkenalkan rencana konsultasi di beberapa anggota negara berkembang terpilih dengan perwakilan
pemerintah dan masyarakat sipil. 

2. MENGAPA ADB MEMPERBARUI   
     KEBIJAKAN?     

3. APA ARAH KEBIJAKAN BARU YANG SEDANG 
     DIPERTIMBANGKAN ADB?   

Kebijakan upaya perlindungan yang diperbarui akan mendukung Strategi ADB 2030 dan
Rencana Prioritas Operasionalnya. Panduan ini akan memberi arah bagi ADB untuk
mewujudkan Asia dan Pasifik yang sejahtera, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, sambil
melanjutkan upaya untuk memberantas kemiskinan ekstrem.  
 
Belajar dari tantangan implementasi dan praktik-praktik baiknya, ADB mengusulkan untuk
meningkatkan persyaratan yang ada, serta mengembangkan dan menyelaraskan
kebijakannya dengan kebijakan lembaga keuangan multilateral lainnya. Kebijakan baru ini
akan menjadi Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial yang akan menentukan:

Kebijakan
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i.   Pernyataan visi kebijakan ADB (Strategi); 
ii.  Kebijakan lingkungan hidup dan sosial yang menetapkan tujuan kebijakan dan persyaratan   
      uji tuntas untuk ADB;   
iii.  Perangkat standar lingkungan hidup dan sosial (ESS) yang menetapkan tujuan dan   
      persyaratan kebijakan untuk peminjam dan klien; bersama dengan persyaratan khusus   
      untuk berbagai modalitas pembiayaan yang berbeda, seperti untuk perantara keuangan;  
iv.  Prosedur ADB dan tata laksana organisasi (mencakup Manual Operasi dan Instruksi Staf 
      ADB;  dan persyaratan sistem manajemen ESS klien dan proyek); and  
v.   Catatan panduan untuk implementasi ESS, serta perangkat dan sumber daya untuk 
      mendukung pengembangan keterampilan dan kapasitas klien.

4. APA STANDAR LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL 
     YANG DIUSULKAN (ESS)?   

ESS1: PENILAIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO DAN DAMPAK 
LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL 
ESS1 mencakup penilaian dan pengelolaan dampak dan risiko lingkungan hidup dan sosial dengan lebih 
mempertimbangkan keterkaitan antara masalah lingkungan hidup dan sosial, termasuk kesetaraan gender, 
kelompok rentan, dan perubahan iklim. ADB juga akan beralih menggunakan klasifikasi berbasis risiko yang lebih 
terintegrasi dan dinamis untuk menentukan ruang lingkup persyaratan penilaian dan memungkinkan manajemen risiko 
yang lebih adaptif dan sebanding dengan risikonya. ESS1 juga akan menghasilkan keputusan yang lebih tepat tentang 
jenis dan ruang lingkup uji tuntas yang diperlukan sebelum penilaian proyek. Tindakan yang diperlukan selama 
pelaksanaan proyek akan sepenuhnya didokumentasikan melalui perjanjian hukum dan rencana komitmen. 

ESS2: KONDISI KERJA DAN KETENAGAKERJAAN 
ESS2 adalah standar baru yang mengedepankan dan memastikan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan 
inti dan pengelolaan risiko serta dampak yang terkait dengan tenaga kerja dan kondisi kerja dalam proyek. 
Standar ini mencakup persyaratan untuk memastikan hubungan manajemen pekerja yang baik, dan manajemen 
sumber daya manusia yang lebih kuat dan menghormati hak-hak pekerja atas kebebasan berserikat dan perundingan 
kolektif. ESS2 akan mencakup ketentuan mengenai persamaan kesempatan kerja dan berbagai jenis pekerja 
termasuk pekerja pemasok utama, penanganan risiko eksploitasi seksual, pelecehan dan kekerasan seksual (SEAH), 
pencegahan kerja paksa atau pekerja anak, terjaminnya kesehatan dan keselamatan pekerja, ketersediaan akses ke 
mekanisme pengaduan, pengelolaan masuknya tenaga kerja dari luar di lingkungan masyarakat, dan penerapan 
proses perencanaan manajemen tenaga kerja yang konsisten dengan skala proyek.  

ESS3: PENCEGAHAN POLUSI DAN EFISIENSI SUMBER DAYA 
ESS3 menyadari bahwa kegiatan ekonomi sering kali menghasilkan polusi terhadap udara, air dan tanah, dan 
mengkonsumsi sumber daya yang terbatas pada tingkat yang dapat mengancam manusia, layanan ekosistem, dan 
lingkungan hidup. Kebijakan ini mencakup pencegahan dan pengendalian polusi; penghindaran dan minimalisasi 
emisi gas rumah kaca (GRK); efisiensi sumber daya; dan isu-isu lain yang muncul seperti mengaktifkan ekonomi 
sirkuler, dan pengelolaan plastik dan merkuri. ESS3 akan terus mensyaratkan teknologi pencegahan dan pengendalian 
polusi, meninjau ambang batas yang signifikan untuk GRK, dan menerapkan langkah-langkah yang konsisten dengan 
praktik baik internasional. 

ADB mengusulkan untuk menambahkan satu perangkat terdiri dari 9 ESS bagi peminjam dan klien
dalam kebijakan ADB seperti yang ditunjukkan dalam tabel di  bawah ini. ESS dikembangkan dari
bidang yang telah ada yang dicakup dalam SPS, dengan cakupan tambahan untuk menangani
masalah berdasarkan pengalaman masa lalu dan untuk menangani masalah dan kebutuhan yang
baru. ESS masih dalam tahap pengembangan dan dapat diadaptasi atau diperluas berdasarkan
analisis akhir dan umpan balik pemangku kepentingan.



ESS4: KESEHATAN, KESELAMATAN DAN KEAMANAN 
ESS4 menyadari pentingnya mengelola risiko kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja, termasuk risiko
iklim, bagi pekerja dan masyarakat yang terkena dampak proyek yang terkait dengan kegiatan proyek, sesuai 
dengan hierarki pengendalian risiko. Kegiatan proyek, peralatan, dan infrastruktur dapat meningkatkan potensi 
pekerja dan masyarakat yang terkena dampak proyek terpapar risiko kesehatan, keselamatan, dan keamanan pada 
berbagai tahap dalam siklus proyek. ESS4 akan menyatakan dan menjelaskan tujuan, ruang lingkup aplikasi, 
persyaratan peminjam/klien untuk memastikan keselamatan dan keamanan para pekerja, aset dan komunitas yang 
terkena dampak proyek.  

ESS5: PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI  SECARA 
TIDAK SUKARELA  
ESS5 mencakup pengelolaan isu yang berkaitan dengan pengadaan tanah secara sukarela dan tidak sukarela 
serta pembatasan penggunaan lahan dalam proyek. Standar tersebut menetapkan ketentuan untuk 
menghindari, meminimalkan, dan mengurangi dampak yang terkait berdasarkan prinsip penggantian kompensasi 
untuk memulihkan aset dan mata pencaharian. ESS5 juga menyediakan perangkat kebijakan untuk melakukan 
pendekatan konsultatif terkait peningkatan standar hidup orang-orang yang direlokasi. 

ESS6: KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA
ALAM YANG BERKELANJUTAN 
ESS6 akan memperjelas dan memberi panduan tambahan seputar pengumpulan data dasar; penentuan habitat 
kritis; pemberian batasan mengenai pembangunan di kawasan lindung; penilaian jasa ekosistem; dan penentuan 
dampak keanekaragaman hayati. ESS6 dapat mencakup zona yang dikecualikan; peningkatan kriteria dan 
perlindungan untuk habitat kritis; pembatasan penggunaan pola offset keanekaragaman hayati; dan 
pencantuman persyaratan khusus untuk menilai jasa ekosistem dan untuk pengelolaan sumber daya alam yang 
berkelanjutan.

ESS7: MASYARAKAT ADAT 
ESS7 akan meminimalkan dampak buruk proyek terhadap komunitas masyarakat adat dan memastikan bahwa 
mereka menerima manfaat proyek dengan cara yang sesuai secara budaya sehingga hak asasi manusia, 
martabat, budaya, dan cara hidup mereka dihormati. Dimasukkannya persyaratan “persetujuan dengan 
informasi awal tanpa paksaan” (PADIATAPA) dalam rancangan proyek akan memperkuat ESS7 untuk 
mencapai tujuannya. 

ESS8: WARISAN BUDAYA 
ESS8 mengakui bahwa warisan budaya adalah aset untuk pembangunan ekonomi dan sosial, sebagai sumber 
informasi ilmiah dan sejarah yang berharga dan bagian integral dari identitas dan praktik budaya masyarakat. 
ESS8 berupaya untuk melestarikan dan melindungi warisan budaya berwujud dan tidak berwujud dan 
menetapkan langkah-langkah untuk memandu para peminjam dan klien untuk menghindari dan mengurangi dampak 
buruk terhadap warisan budaya yang ada. Ini termasuk dengan mendorong konsultasi pemangku kepentingan yang 
bermakna, mengadopsi hierarki mitigasi, dan memastikan pembagian manfaat yang adil dari penggunaan aset 
warisan budaya secara berkelanjutan.

ESS9: KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN KETERBUKAAN 
INFORMASI 
ESS9 menyadari pentingnya keterlibatan yang terbuka, berkelanjutan, dan transparan dengan orang-orang yang 
terkena dampak proyek dan komunitas mereka, serta dengan komunitas setempat, pekerja, dan pemangku 
kepentingan lainnya. ESS9 akan memastikan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan adalah inklusif dan bebas dari 
aksi balasan, mengadopsi prinsip-prinsip kesetaraan gender, dan melibatkan kelompok rentan yang terkena dampak 
proyek. Kebijakan ini menguraikan persyaratan untuk kegiatan yang terkait dengan program keterlibatan pemangku 
kepentingan sesuai sifat dan skala proyek. 



Selain 9 ESS, bidang-bidang baru yang muncul terkait dengan upaya perlindungan juga dipertimbangkan
untuk dimasukkan dalam Kebijakan yang diperbarui. Perubahan iklim akan tercakup dalam standar
pencegahan polusi dan efisiensi sumber daya, serta dalam kebijakan kesehatan dan keselamatan
masyarakat; keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan
masyarakat adat. Akan ada lebih banyak fokus pada kesetaraan gender, dan kebutuhan kelompok rentan
seperti penyandang disabilitas, dan anak-anak. Isu-isu yang muncul tercakup dalam kebijakan yang baru-
baru ini direvisi dalam panduan lembaga keuangan multilateral adalah antara lain risiko rantai pasokan
utama; eksploitasi seksual, pelecehan dan kekerasan seksual (SEAH); dan orientasi seksual, identitas dan
ekspresi gender, dan karakteristik seks (SOGIESC) juga akan dipertimbangkan dalam standar yang
relevan. 

PHASE 3
(Sept 2022 - March 2023) 

ADB menerapkan pendekatan komprehensif untuk memastikan keterlibatan pemangku 
kepentingan yang bermakna dan inklusif, berdasarkan Rencana Keterlibatan Pemangku 
Kepentingan (SEP). Prosesnya ditunjukkan di bawah ini:

Rencana Keterlibatan Pemangku

5. APA TEMA DAN MASALAH LAIN YANG MUNCUL 
YANG SEDANG DIPERTIMBANGKAN UNTUK 
PEMBARUAN KEBIJAKAN? 

6. BAGAIMANA ADB MENDAPATKAN UMPAN BALIK 
DARI PEMANGKU KEPENTINGAN?  

Mendorong partisipasi yang 
beragam dan proses yang inklusif 
 

Membangun rasa kepentingan dan memiliki 
dalam proses peninjauan dan pembaruan 
kebijakan upaya perlindungan  

Memastikan partisipasi aktif 
melalui proses terbuka, aman 
dan berulang   

Menyampaikan proses, isi, dan hasil 
dengan jelasTU
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FASE 1 
(Juni 2020 - Mei 2021) 

FASE 2 
(Juni 2021 - Desember 2022)  

Penjangkauan awal 
Persiapan Rencana 
Keterlibatan Pemangku 
Kepentingan 
Sesi informasi awal 
dengan negara-negara 
anggota dan organisasi 
masyarakat sipil 

Studi analitis 
Konsultasi di tingkat regional 
(lintas-negara) 
Konsultasi klien sektor 
swasta/diskusi kelompok terfokus 
Konsultasi di tingkat negara dan 
dengan orang-orang yang terkena 
dampak proyek di anggota negara- 
negara berkembang terpilih 

Penyusunan dan 
finalisasi Kebijakan yang 
direvisi 
Konsultasi tentang 
Kebijakan versi 
rancangan dan versi 
akhirPR
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FASE 3 
(Desember 2022 - 

Oktober 2023) 

Untuk informasi dan komentar lebih lanjut, hubungi Departemen 
Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim, Bank Pembangunan Asia di: 

+63 8632-4444 
lokal 70747

safeguardsupdate@adb.org  ADB Safeguard Policy
Review and Update

#ADBsafeguardreview  

Catatan: Jadwal dapat ditinjau dan diperbarui jika diperlukan 

Kepentingan
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