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“Performance Standar 2012”. 
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1  LAMPIRAN A: DAFTAR PENGECUALIAN IIF 

Daftar kegiatan yang tidak akan dibiayai oleh IIF:  

1. Setiap kegiatan dengan penggunaan bahan-bahan radioaktif; 

2. Operasi penebangan komersial untuk digunakan di hutan basah primer tropis; 

3. Perikanan menggunakan jaring hanyut di lingkungan laut; 

4. Introduksi organisme hasil rekayasa genetika; 

5. Perjudian, kasino dan perusahaan yang sejenis; 

6. Pertambangan atau penggalian karang hidup; 

7. Produksi cat mengandung timbal; 

8. Produksi atau perdagangan tembakau; 

9. Produksi atau perdagangan bahan radioaktif; 

10. Produksi atau perdagangan produk yang mengandung Poly Chlorinated Biphenyls (PCB); 

11. Produksi atau perdagangan minuman beralkohol; 

12. Produksi atau perdagangan senjata dan amunisi; 

13. Produksi dan/atau penggunaan produk yang mengandung asbes; 

14. Produksi, penyebaran dan penjualan pestisida ilegal; 

15. Produksi atau perdagangan atau pemakaian serat asbes tak terikat; 

16. Produksi atau perdagangan produk-produk kayu atau kehutanan lainnya dari hutan yang tidak 
dikelola; 

17. Produksi atau perdagangan bahan perusak ozon yang dihapuskan secara bertahap secara 
internasional; 

18. Produksi atau perdagangan obat-obatan yang dilarang secara internasional; 

19. Produksi atau perdagangan pestisida/herbisida yang dilarang secara internasional;  

20. Produksi atau perdagangan produk atau kegiatan yang dianggap ilegal berdasarkan undang-
undang atau peraturan negara tuan rumah atau konvensi dan perjanjian international; 

21. Produksi atau kegiatan yang berbahaya atau eksploitatif dari kerja paksa/pekerja anak; 

22. Produksi, perdagangan, penyimpanan, atau transportasi bahan kimia berbahaya dalam jumlah 
yang besar, atau digunakan dalam skala komersial; 
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23. Produksi atau kegiatan yang berkenaan dengan tanah yang dimiliki, atau diklaim di bawah 
putusan pengadilan, oleh masyarakat adat/asli, tanpa dokumen persetujuan dari masyarakat 
tersebut; 

24. Pembelian peralatan penebangan untuk digunakan di hutan primer tropis; 

25. Perdagangan satwa liar atau produk satwa liar. 
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2 LAMPIRAN B: REGULASI REPUBLIK INDONESIA 
TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN 
LINGKUNGAN 

2.1 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan (EML) 

1. Peraturan terkait proses Amdal di Indonesia untuk setiap kegiatan atau proyek yang berpotensi 
memiliki dampak lingkungan yang signifikan adalah Undang-Undang No. 23/1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 15 tentang persyaratan penilaian dampak lingkungan. Regulasi 
baru terkait pengelolaan lingkungan, yaitu Undang-Undang No. 32/2009, diterbitkan pada tahun 2009 
sebagai pengganti Undang-Undang No. 23/1997. Peraturan Pemerintah No. 27/1999 memberikan 
pedoman rinci dari sistem Amdal tersebut. 

2. Pasal 10 dari EML 2009 memperhitungkan nilai-nilai agama, budaya dan tradisi dan norma-
norma hidup masyarakat, perlindungan sumber daya alam, perlindungan sumber daya buatan, 
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan 
perubahan iklim. 

3. Berdasarkan pasal 22 undang-undang tersebut, setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang 
kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki 
Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) (prosedur izin tersebut digambarkan dalam Lampiran E) 

 

2.1.1 Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) 

4. Peraturan pemerintah tentang Amdal menekankan bahwa Amdal adalah salah satu syarat 
perizinan, dimana para pengambil keputusan harus mempertimbangkan hasil kajian sebelum 
memberikan izin untuk usaha/kegiatan. 

5. IIF akan mengikuti prosedur ini sebagai bagian dari penilaian dari proyek. 

 

2.1.2 Peraturan Lainnya  

6. Peraturan lain sebagaimana diamanatkan dari waktu ke waktu oleh hukum dan peraturan yang 
berlaku, yang berkaitan dengan pembebasan tanah sama pentingnya dalam SEMS. Dalam kasus 
konflik antara persyaratan berdasarkan Bagian ini dengan hukum dan peraturan yang berlaku di 
Indonesia, sebagai perusahaan keuangan yang beroperasi di Indonesia, IIF akan mematuhi hukum dan 
peraturan di Indonesia dan hukum tersebut kedudukannya akan selalu berada di atas setiap saat. 

 

2.2 Kutipan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup 32/2009 

Bagian II: Tujuan  

 
Pasal 3  

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: 

a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup; 
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b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; 

c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; 

d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; 

e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; 

f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; 

g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi 

manusia; 

h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; 

i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan 

j. mengantisipasi isu lingkungan global. 

 

Bagian III: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 

 

Pasal 9  

1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas: 

a. RPPLH nasional; 

b. RPPLH provinsi; dan 

c. RPPLH kabupaten/kota.  

2) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan inventarisasi 
nasional. 

3) RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan: 

a. RPPLH nasional; 

b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan 

c. inventarisasi tingkat ekoregion. 

4) RPPLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan: 

a. RPPLH provinsi; 

b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan 

c. inventarisasi tingkat ekoregion. 

 

Pasal 10  

1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.  

2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan: 

a. keragaman karakter dan fungsi ekologis; 

b. sebaran penduduk; 

c. sebaran potensi sumber daya alam; 

d. kearifan lokal; 

e. aspirasi masyarakat; dan 

f. perubahan iklim. 

3) RPPLH diatur dengan: 

a. peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional; 

b. peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan 
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c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota 

4) RPPLH memuat rencana tentang: 

a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; 

b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; 

c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya 

alam; dan 

d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.a government regulation for national RPPLH;  

5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan 
rencana pembangunan jangka menengah. 

 

Pasal 14  

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas: 

a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 

b. tata ruang; 

c. baku mutu lingkungan hidup; 

d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; 

e. Amdal; 

f. UKL-UPL; 

g. perizinan; 

h. instrumen ekonomi lingkungan hidup; 

i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; 

j. anggaran berbasis lingkungan hidup; 

k. analisis risiko lingkungan hidup; 

l. audit lingkungan hidup; dan 

m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. 

 
Paragraf 5  

Amdal 

 

Pasal 22  

1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki 
Amdal. 

2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria: 

a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; 

b. luas wilayah penyebaran dampak; 

c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 

d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; 

e. sifat kumulatif dampak; 

f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau 

g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 
Pasal 23  

1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal 
terdiri atas: 

a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. 
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b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. 

c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam 
pemanfaatannya. 

d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, 
serta lingkungan sosial dan budaya. 

e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi 
sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya. 

f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik. 

g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati. 

h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara. 

i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi 
lingkungan hidup. 

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan 
Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.  

 
Pasal 24  

Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan 
kelayakan lingkungan hidup. 

 
Pasal 25  

Dokumen Amdal memuat: 

a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan. 

b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan. 

c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. 

d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha 

dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan. 

e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau 

ketidaklayakan lingkungan hidup. 

f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.  

 
Pasal 26  

1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan 
melibatkan masyarakat. 

2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan 
dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. 

3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. yang terkena dampak; 

b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau 

c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. 

4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen 
Amdal. 

 
Pasal 27  

Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat 
meminta bantuan kepada pihak lain.  
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Pasal 28  

1) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki 
sertifikat kompetensi penyusun amdal. 

2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 

a. penguasaan metodologi penyusunan Amdal; 

b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan 
keputusan; dan 

c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 

3) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh 
lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan. 

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun Amdal diatur dengan 
peraturan Menteri.  

 

Pasal 29  

1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 

2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai 
dengan kewenangannya. 

3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

 

Pasal 30  

1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari 
unsur: 

a. instansi lingkungan hidup; 

b. instansi teknis terkait; 

c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang 
dikaji; 

d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha 
dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; 

e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan 

f. organisasi lingkungan hidup. 

2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas 
pakar independen yang melakukan kajian teknis dan secretariat yang dibentuk untuk itu. 

3) Pakar independen dan secretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 

 

Pasal 31  

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan 
keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya. 

 

Pasal 32  

1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan 
golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. 
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2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, 
dan/atau penyusunan amdal. 

3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan 
perundang-undangan. 

 

Pasal 33  

Ketentuan lebih lanjut mengenai amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 
32 diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

Prosedur perizinan AMDAL di Indonesia:  

 Komisi Penilai Amdal dibentuk oleh Menteri (di Tingkat Nasional) atau oleh Gubernur (di 
Tingkat Provinsi) 

 Komisi Penilai di Tingkat Nasional terdiri atas perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tata Ruang, Kementerian Riset dan 
Teknologi, Pemerintah Provinsi/Daerah, Pakar dalam bidang pengelolaan lingkungan dan 
sektor terkait lainnya, masyarakat terdampak, dan pemangku kepentingan lain yang 
dibutuhkan.  

 Komisi Penilai di Tingkat Provinsi/Daerah terdiri atas perwakilan dari Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Tata Ruang, Dinas 
Kesehatan, Pemerintah Pusat yang terkait dengan jenis rencana usaha/kegiatan, masyarakat 
terkena dampak, Pusat Studi Lingkungan dari Universitas di lokasi terkait dan pemangku 
kepentingan lain yang dibutuhkan.  

 Jenis rencana usaha/kegiatan yang dievaluasi oleh Komisi Penilai Amdal Tingkat Nasional: 

 Usaha/kegiatan strategis yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara; 

 Usaha/kegiatan yang berlokasi di lebih dari satu wilayah provinsi; 

 Usaha/kegiatan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan yang sedang dalam sengketa 
dengan negara lain; 

 Usaha/kegiatan yang berlokasi di wilayah laut lebih dari 12 (duabelas) mil laut diukur dari 
garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau 

 Usaha/kegiatan yang berlokasi di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dengan negara lain. 

 Sementara itu, komisi Penilai Amdal Tingkat Provinsi melakukan evaluasi untuk 
usaha/kegiatan di luar kriteria tersebut. 

 Ringkasan Amdal meliputi lingkup studi atau penilaian (area sosial, area ekologis, area 
administratif) dan rencana tindakan.  

 Di Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup juga bertindak sebagai Kepala Biro Lingkungan Hidup 
Nasional. 

 

Gambar 2.1 menggambarkan prosedur persetujuan Amdal di Indonesia.  



IIF- SEMS - Lampiran 

14 

 

Gambar 2.1: Proses Persetujuan Amdal di Indonesia  
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3 ANNEX C: PRINSIP-PRINSIP IIF 

 

3.1. PRINSIP 1: SISTEM MANAJEMEN SOSIAL DAN LINGKUNGAN 

1. Prinsip 1 menggarisbawahi pentingnya mengelola kinerja sosial dan lingkungan selama usia 

proyek (beberapa kegiatan bisnis yang menjadi bagian untuk dikaji dan dikelola). Sistem manajemen 

sosial dan lingkungan yang efektif merupakan proses yang dinamis, berkesinambungan yang 

diprakarsai oleh manajemen dan melibatkan komunikasi antara klien, pekerja/karyawan dan 

masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh proyek (masyarakat terdampak). Elemen yang 

menggambarkan proses manajemen bisnis yang mapan mulai dari “merencanakan, menerapkan, 

memeriksa dan mengatur”, sistem tersebut memerlukan penilaian menyeluruh terhadap potensi 

dampak dan risiko sosial dan lingkungan dari tahap awal pengembangan proyek dan secara teratur 

dan konsisten mengurangi dan mengelola dampak tersebut secara berkelanjutan. Sistem manajemen 

yang baik adalah yang sesuai dengan skala dan sifat proyek dalam mendorong kinerja sosial dan 

lingkungan yang berkelanjutan sehingga proyek mampu meningkatkan keuangan dan kondisi sosial 

dan lingkungan. Prinsip-prinsip ini berlaku untuk proyek-proyek dengan dampak dan risiko sosial dan 

lingkungan yang seharusnya dapat dikelola, pada tahap awal pengembangan proyek dan seterusnya. 

2. Klien akan menyusun dan memelihara Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan (SEMS) 

yang sesuai dengan sifat dan skala proyek yang sesuai dengan tingkat dampak dan risiko sosial dan 

lingkungan. Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan merupakan gabungan dari elemen-elemen 

berikut: 

(i) Penapisan dan kategorisasi proyek;   

(ii) Penilaian sosial dan lingkungan;  

(iii) Program manajemen sosial dan lingkungan;  

(iv) Kapasitas dan kompetensi organisasi; 

(v) Pelatihan; 

(vi) Kesiapsiagaan dan tanggap darurat;  

(vii) Keterlibatan pemangku kepentingan;  

(viii) Pemantauan dan peninjauan; dan  

(ix) Pelaporan. 

3. Hak asasi manusia harus dihormati untuk menghindari pelanggaran terhadap hak asasi 

manusia lain dan menangani dampak merugikan terhadap hak asasi manusia yang mungkin 

ditimbulkan atau disebabkan oleh perusahaan. Masing-masing prinsip memiliki unsur-unsur yang 

berkaitan dengan aspek hak asasi, yang mungkin dijumpai proyek dalam menjalankan operasinya. Isu-

isu hak asasi manuasia yang berkaitan dengan proyek akan dapat diatasi melalui uji tuntas terhadap 

prinsip-prinisip tersebut. 
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3.1.1 Penilaian Sosial dan Lingkungan   

4. Klien akan melakukan proses penilaian sosial dan lingkungan dengan akan 

mempertimbangkan  potensi dampak dan risiko proyek terhadap sosial dan lingkungan (termasuk 

tenaga kerja, kesehatan dan keamanan kerja) secara terpadu. Proses penilaian  ini akan didasari pada 

informasi yang ada saat ini, termasuk deskripsi proyek yang sesuai dan data rona sosial dan 

lingkungan. Penilaian ini akan mempertimbangkan  semua risiko dan dampak proyek terhadap sosial 

dan lingkungan, termasuk isu-isu yang teridentifikasi dalam Prinsip 2 hingga 8, dan pihak-pihak yang 

terdampak terhadap proyek. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dimana proyek 

beroperasi yang berkaitan dengan aspek sosial dan lingkungan, termasuk undang-undang yang 

diberlakukan di Indonesia menurut hukum internasional juga akan dipertimbangkan.  

5. Risiko dan dampak akan dianalisa dalam lingkup wilayah yang terpengaruh oleh proyek. 

Wilayah yang terpengaruh ini meliputi: 

(i) Lokasi utama proyek dan fasilitas-fasilitas terkait yang dibangun atau dikelola oleh klien 

(termasuk kontraktor-kontraktor), seperti koridor kabel transmisi, jaringan pipa, kanal-kanal, 

terowongan-terowongan, akses dan pengalihan jalan, area pembuangan dan asrama 

pekerja; 

(ii) Fasilitas-fasilitas terkait (“Associated Facilities”) yang tidak dibiayai sebagai bagian dari 

proyek (pembiayaan dapat diberikan secara terpisah oleh klien atau pihak ketiga, termasuk 

pemerintah), dan kelangsungan dan keberadaan fasilitas tersebut bergantung pada proyek 

serta barang dan jasa yang dihasilkan oleh fasilitas-fasilitas tersebut didalam mendukung 

keberhasilan proyek; 

(iii) Daerah-daerah yang potensial terdampak oleh dampak kumulatif dari pengembangan proyek 

yang direncanakan lebih lanjut, proyek atau kondisi apapun saat itu dan perkembangan 

proyek lain yang secara realistik didefinisikan pada saat kajian sosial dan lingkungan tersebut 

dilakukan; 

(iv) Daerah-daerah yang berpotensi terdampak dari hal-hal yang tidak direncanakan, namun 

dapat diprediksi yang disebabkan oleh proyek yang dapat terjadi kemudian atau di lokasi 

yang berbeda. Wilayah yang terpengaruh tidak termasuk sebagai dampak potensial yang 

akan terjadi tanpa proyek atau terlepas dari proyek; dan 

(v) Dampak tidak langsung dari proyek terhadap keanekaragaman hayati atau jasa ekosistem, 

dimana penghidupan masyarakat bergantung pada ekosistem tersebut. 

6. Risiko dan dampak juga akan dianalisis berdasarkan tahapan utama dari siklus proyek, 

termasuk pra-konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Penilaian juga akan 

mempertimbangkan peran dan kapasitas dari pihak ketiga (seperti pemerintah pusat dan daerah, 

kontraktor dan pemasok), sejauh keberadaan mereka menjadi risiko untuk proyek, dan harus diakui 

bahwa klien harus mengelola risiko dan dampak tersebut sesuai dengan kontrol dan pengaruh klien 

terhadap kegiatan dari pihak ketiga. Dampak-dampak yang berkaitan dengan rantai pasokan akan 

dipertimbangkan dimana sumberdaya yang digunakan oleh proyek bersifat rentan secara ekologis, 

atau dalam kasus dimana biaya tenaga kerja yang rendah menjadi sebuah faktor daya saing terhadap 

barang yang dipasok. Penilaian juga akan mempertimbangkan potensi dampak lintas batas, seperti 

polusi udara, atau polusi terhadap saluran pembawa (“waterways”) internasional, serta dampak global, 

seperti emisi gas rumah kaca (GHG). 
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7. Penilaian seharusnya menampilkan dan mengevaluasi isu-isu secara memadai, akurat dan 

objektif yang disiapkan  oleh tenaga ahli  yang berkualitas dan berpengalaman. Untuk proyek yang 

memiliki dampak negatif penting atau dampak teknis yang kompleks, klien dapat diminta untuk tetap 

mempertahankan keberadaan tenaga ahli eksternal untuk membantu dalam proses penilaian tersebut.  

8. Tergantung pada tipe proyek dan sifat serta besaran risiko dan dampak, proyek mungkin akan 

membutuhkan penilaian dampak sosial dan lingkungan dengan skala penuh, penilaian sosial dan 

lingkungan yang hanya terbatas atau terfokus, atau penerapan langsung pada rona lingkungan, baku 

mutu polusi, kriteria desain atau standar konstruksi. Ketika proyek melibatkan aktivitas bisnis yang telah 

ada, audit terhadap kinerja sosial dan lingkungan mungkin dibutuhkan untuk melihat bagian yang perlu 

mendapatkan perhatian khusus. Jenis isu, risiko dan dampak akan dikaji, cakupan keterlibatan para 

pemangku kepentingan juga sangat bervariasi, tergantung dari sifat proyek dan kapasitas, lokasi dan 

tahapan proyek. 

9. Proyek dengan potensi dampak negatif penting yang dinilai beragam, tidak berbalik 

(“irreversible”), atau belum pernah terjadi sebelumnya akan dikaji dampak sosial dan lingkungannya 

secara komprehensif. Kajian ini akan mencakup pengujian alternatif secara teknis dan layak secara 

finansial1 terhadap sumber dampak tersebut, dokumen-dokumen lain yang rasional untuk menentukan 

tindakan perbaikan yang diperlukan. Dalam kasus lain, penilaian secara regional, sektoral dan strategis 

kadang diperlukan. 

10. Kajian dengan lingkup yang lebih kecil dapat dilakukan untuk proyek dengan dampak yang 

terbatas, dampak yang berbalik (“reversible”) dan secara umum dapat ditangani melalui tindakan 

mitigasi. 

11. Proyek dengan dampak minimal atau tidak merugikan tidak dikenai penilaian lebih jauh di luar 

identifikasi mereka. 

12. Sebagai bagian dari penilaian, klien akan mengidentifkasi individu-individu dan kelompok yang 

memiliki pemahaman lain terhadap proyek karena mereka yang dirugikan atau memang mereka 

merupakan kelompok rentan2. Bila kelompok-kelompok yang diindentifikasi sebagai kelompok yang 

dirugikan atau rentan, klien akan mengusulkan dan menerapkan tindakan yang berbeda sehingga 

dampak negatif tidak berpengaruh secara proporsional kepada mereka dan mereka tidak dirugikan 

dalam berbagi manfaat dan peluang. 

 

3.1.2 Program Manajemen 

13. Dengan mempertimbangkan temuan dari hasil penilaian sosial dan lingkungan dan hasil 

konsultasi dengan masyarakat terdampak, klien akan menetapkan dan mengelola program untuk 

                                                      

 

1 Kelayakan teknis adalah berdasarkan pada apakah upaya dan tindakan yang diusulkan dapat dilaksanakan dengan 
keahlian, peralatan dan bahan-bahan yang tersedia secara ekonomi, mempertimbangkan faktor lokal yang ada seperti 
iklim, geografi, demografi, infrastruktur, keamanan, tata kelola, kapasitas dan keandalan operasional. "Kelayakan 
finansial" didasarkan pada pertimbangan komersial, termasuk besaran biaya inkremental yang relatif besar untuk 
mengadopsi tindakan dan tindakan tersebut dibandingkan dengan biaya investasi, operasi dan pemeliharaan proyek 
dan apakah biaya tambahan ini dapat membuat proyek tidak layak kepada klien. 
2 Status ini mungkin berasal dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat 
individu, atau asal usul, atau kelahiran, atau status lainnya dari orang atau ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, 
agama, Klien juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, etnisitas, budaya, penyakit, cacat fisik 
atau mental, kemiskinan atau kerugian ekonomi, dan ketergantungan pada sumber daya alam yang unik.  
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memitigasi dan meningkatkan kinerja untuk menangani risiko dan dampak sosial dan lingkungan yang 

telah teridentifikasi (program manajemen). 

14. Program manajemen terdiri dari kombinasi kebijakan operasional, prosedur, dan pelaksanaan. 

Program ini dapat diterapkan secara umum di seluruh organisasi klien atau pada lokasi, fasilitas dan 

kegiatan-kegiatan khusus. Langkah-langkah dan tindakan untuk mengatasi dampak dan risiko yang 

teridentifikasi. Langkah-langkah dan tindakan untuk mengatasi dampak dan risiko yang teridentifikasi 

akan bermanfaat untuk menghindari dan mencegah dampak dengan memininimalkan dampak, 

mitigasi, atau kompensasi, yang layak secara teknis maupun finansial. Jika risiko-risiko dan dampak 

tidak dapat dihindari atau dicegah, maka langkah-langkah dan tindakan mitigasi akan diidentifikasi 

sehingga proyek tetap dapat beroperasi dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, dan memenuhi persyaratan Prinsip 1 sampai 8. Tingkat kerincian dan kerumitan dari program 

ini serta tindakan dan upaya yang diprioritaskan ini akan sepadan dengan risiko dan dampak-dampak 

proyek.  

15. Program akan menentukan hasil yang ingin dicapai sejauh mungkin dengan beberapa elemen, 

seperti indikator kinerja, target atau kriteria yang diterima yang dapat dipantau selama periode waktu 

yang ditentukan, dan dengan estimasi sumberdaya dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. 

Memahami bahwa dinamika proses pengembangan dan pelaksanaan proyek, program akan fleksibel 

terhadap perubahan kondisi proyek , kejadian yang tidak terduga dan hasil pemantauan. 

3.1.2.1 Rencana Tindakan 

16. Apabila klien mengidentifikasi tindakan mitigasi spesifik yang diperlukan supaya proyek 

mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku dan untuk memenuhi persyaratan Prinsip 1 

sampai 8, maka klien akan menyiapkan rencana tindakan. Upaya dan tindakan ini akan mencerminkan 

hasil konsultasi mengenai risiko dan dampak negatif sosial dan lingkungan dan upaya serta tindakan 

yang diusulkan untuk menangani hal tersebut. Rencana tindakan dapat berupa penjelasan singkat 

tentang langkah-langkah mitigasi rutin terhadap serangkaian rencana spesifik3. Rencana tindakan 

akan: 

i. menjelaskan tindakan yang diperlukan untuk menerapkan berbagai langkah upaya mitigasi atau 

tindakan perbaikan yang akan dilakukan; 

ii. prioritas tindakan-tindakan tersebut; 

iii. memasukkan jangka waktu pelaksanaan; 

iv. mengungkapkan kepada masyarakat terdampak; 

v. menjelaskan jadwal dan mekanisme pelaporan kepada pihak luar atas pelaksanaan Rencana 

Tindakan perbaikan klien.  

                                                      

 

3 Sebagai contoh, Rencana Tindakan Pemukiman Kembali, Rencana Tindakan Keanekaragaman Hayati, Rencana 
Pengelolaan Bahan Berbahaya & Beracun, Rencana Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat, Rencana Kesehatan 
Masyarakat dan Keselamatan, dan Rencana Pembangunan Masyarakat Adat. 
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3.1.3 Kapasitas dan Kompetensi Organisasi 

17. Klien akan membangun, menjaga dan meningkatkan struktur organisasi sesuai dengan 

kebutuhannya, mulai dari tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan program 

manajemen, termasuk rencana tindakan. Personel khusus, termasuk perwakilan dari manajemen, perlu 

memiliki pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan 

mereka, termasuk pengetahunan terkini terhadap kewajiban terhadap peraturan di Indonesia, termasuk 

batas tanggung jawab dan wewenang yang jelas yang perlu direncanakan. Tanggung jawab sosial dan 

lingkungan yang utama harus ditentukan dan dikomunikasikan dengan benar ke personel yang relavan 

dan ke bagian organisasi yang lain. Manajemen sponsor dan departeman sumber daya manusia dan 

keuangan yang memadai akan memberikan kesinambungan untuk mencapai kinerja sosial dan 

lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. 

18. Proses identifikasi risiko dan dampak sosial dan lingungan terdiri dari evaluasi dan presentasi 

yang memadai, akurat dan obyektif yang disusun oleh profesional yang berkompeten. 

3.1.4 Pelatihan 

19. Klien akan melatih karyawan dan kontraktor-kontraktor yang memiliki tanggung jawab langsung 

dalam kegiatan yang berkaitan dengan kinerja sosial dan lingkungan sehingga mereka akan memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan mereka, termasuk 

pengetahunan terkini terhadap kewajiban untuk peraturan di negara tuan rumah dan kewajiban yang 

sesuai dengan persyaratan pada Prinsip 1 hingga 8. Pelatihan juga akan membahas upaya dan 

tindakan khusus yang dipersyaratkan dalam program manajemen, termasuk rencana tindakan, metode 

yang kompeten dan efisien. 

 

3.1.5 Keterlibatan Pemangku Kepentingan 

20. Hubungan yang kuat, saling membangun dan saling menanggapi antara klien IIF dengan 

masyarakat terdampak sangat penting dalam mencapai keberhasilan proyek dalam mengelola dampak 

sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, keterlibatan pemangku kepentingan merupakan dasar dalam 

mencapai tujuan tersebut. 

21. Keterlibatan pemangku kepentingan merupakan proses yang berkelanjutan dengan melibatkan 

bermacam tingkatan elemen, mulai dari analisis dan perencanaan pemangku kepentingan, 

pengungkapan dan penyebaran informasi, konsultasi dan partisipasi, mekansime pengaduan dan 

pelaporan berkelanjutan kepada masyarakat terdampak. Sifat, frekuensi dan tingkat usaha dalam 

melibatkan pemangku kepentingan dapat sangat bervariasi dan akan disesuaikan dengan risiko dan 

dampak proyek serta tahapan dari proyek tersebut.  

 

3.1.6 Analisis dan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan  

22. Klien IIF akan mengidentifikasi berbagai pemangku kepentingan yang mungkin berkepentingan 

terhadap kegiatan mereka dan memperhatikan bagaimana melakukan komunikasi eksternal yang 

dapat memfasilitasi dialog dengan para pemangku kepentingan. Jika memungkinkan, Rencana 

Pelibatan Pemangku Kepentingan (SEP) akan dikembangkan dan dilakukan sesuai dengan risiko dan 

dampak proyek serta tahapan proyek, dan disesuaikan dengan karakteristik dan kepentingan 
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masyarakat terdampak. Jika dimungkinkan, SEP akan mencakup tindakan yang sesuai dalam 

mengantisipasi mereka yang diidentifikasi sebagai orang yang dirugikan dan rentan. Bila proses 

keterlibatan pemangku kepentingan hanya bergantung pada perwakilan masyarakat, maka klien perlu 

melakukan upaya yang masuk akal untuk memverifikasi bahwa orang tersebut memang mewakili 

pandangan masyarakat terdampak dan mereka dapat diandalkan untuk berkomitmen 

mengkomunikasikan hasil konsultasi kepada konstituen mereka. 

3.1.6.1 Pengungkapan  

23. Pengungkapan informasi yang relevan dengan proyek akan membantu masyarakat dan 

pemangku kepentingan memahami risiko, dampak dan kesempatan dari proyek. Apabila klien telah 

melakukan proses kajian sosial dan  lingkungan, klien akan secara terbuka mengungkapkan dokumen 

kajian tersebut. Klien akan memberikan akses kepada masyarakat terdampak terhadap informasi yang 

terkait dengan tujuan, sifat dan skala proyek, durasi rencana kegiatan/proyek dan potensi risiko dan 

dampak kepada masyarakat. Untuk proyek-proyek dengan dampak sosial dan lingkungan yang 

merugikan, pengungkapan informasi harus dilakukan di awal proses penilaian sosial dan lingkungan 

dan pada setiap kesempatan sebelum konstruksi proyek dimulai dan dilakukan secara berkelanjutan. 

3.1.6.2 Konsultasi  

24. Jika masyarakat terdampak merupakan masyarakat terdampak negatif dari suatu proyek, klien 

akan melakukan proses konsultasi dengan cara memberikan kesempatan kepada masyarakat 

terdampak untuk mengemukakan pandangan mereka terkait risiko dan dampak proyek serta tindakan 

mitigasinya, termasuk mempertimbangkan dan meresponnya. Konsultasi yang efektif adalah proses 

dua arah yang seharusnya: 

(i) berdasarkan pada pengungkapan informasi yang relevan dan memadai sebelumnya, termasuk 

konsep dokumen dan rencana-rencana; 

(ii) dimulai sejak awal proses penilaian sosial dan lingkungan; 

(iii) akan berfokus pada risiko dan dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan dan perencanaan 

usaha-usaha mitigasi dan kegiatan yang direncanakan untuk mengatasi hal tersebut; 

(iv) akan dilakukan secara berkelanjutan seiring dengan risiko dan dampak yang timbul. Proses 

konsultasi akan dilakukan dengan cara yang inklusif dan sesuai budaya; dan  

(v) bebas dari manipulasi, gangguan, pemaksaan dan intimidasi dari pihak luar. 

25. Klien akan menyesuaikan proses konsultasi dengan menggunakan bahasa yang digunakan 

oleh masyarakat terdampak, proses mereka mengambil keputusan dan kebutuhan kelompok-kelompok 

yang dirugikan dan rentan. 

26. Untuk proyek dengan dampak negatif penting terhadap masyarakat terdampak, proses 

konsultasi harus memastikan terjadinya keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan dan proses 

fasilitasi terhadap mereka. Partisipasi yang terbuka perlu dikelola dalam sebuah konsultasi yang 

berulang, yang dapat mendorong klien agar bisa menyertakan pandangan masyarakat terdampak ke 

dalam pembuatan keputusan klien, terutama untuk hal-hal yang sangat berpengaruh kepada 

masyarakat terdampak secara langsung, seperti upaya-upaya mitigasi, bagi hasil keuntungan dan 

peluang-peluang, serta masalah pelaksanaan. Klien harus mendokumentasikan prosesnya, terutama 

pada upaya yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi risiko dan dampak yang merugikan 

masyarakat terdampak. 
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27. Proses konsultasi harus menangkap pandangan laki-laki dan perempuan dan mencerminkan 

perbedaan kepentingan antara laki-laki dan perempuan mengenai dampak, mekanisme mitigasi dan 

keuntungan. 

3.1.6.3 Mekanisme Penanganan Keluhan 

28. Klien akan menanggapi kekhawatiran masyarakat terkena dampak terkait dengan proyek. Jika 

klien mengantisipasi risiko dan dampak negatif yang sedang menimpa masyarakat terdampak, klien 

akan menyusun mekanisme keluhan untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian masalah dan 

keluhan masyarakat terdampak atas kinerja sosial dan lingkungan klien. Mekanisme penanganan 

keluhan sehurusnya disesuaikan dengan risiko dan dampak negatif yang akan menimpa masyarakat 

sebagai pengguna utamanya. Keluhan harus ditangani dengan segera, menggunakan proses yang 

dapat dimengerti dan transparan sesuai dengan budaya dan mudah untuk diakses oleh semua segmen 

masyarakat terdampak dan tanpa biaya dan retribusi. Mekanisme tersebut tidak menghalangi akses 

terhadap proses yudisial atau perbaikan administrasi. Klien akan menginformasikan kepada 

masyarakat terdampak tentang mekanisme ini didalam proses keterlibatan pemangku kepentingan. 

3.1.7 Pemantauan 

29. Sebagai sebuah unsur dalam sistem manajemen, klien akan menyiapkan prosedur untuk 

memantau dan mengukur efektifitas dari program manajemen. Selain mencatat informasi yang relevan 

untuk melacak kinerja dan menetapkan kendali operasional, klien perlu menggunakan mekanisme yang 

dinamis, seperti inspeksi dan audit, jika memungkinkan untuk memverifikasi kepatuhan dan kemajuan 

terhadap hasil yang diinginkan. Struktur ogranisasi memerlukan orang-orang dengan kemampuan yang 

sesuai dalam mengawasi program pemantauan dan menerima hasil penilaian berkala terhadap 

efektivitas program manajemen, berdasarkan pengumpulan dan analisis data yang sistematis. Untuk 

proyek yang menimbulkan dampak penting, yang beragam, tidak berbalik atau yang belum pernah 

terjadi sebelumnya, maka klien akan diminta untuk mempertahankan seorang ahli eksternal yang 

berkualitas dan berpengalaman untuk memverifikasi informasi hasil pemantauan. Tingkat pemantauan 

harus sepadan dengan risiko dan dampak proyek dan terhadap persyaratan dan kepatauhan yang 

menjadi kewajiban proyek. Pemantauan harus disesuaikan berdasarkan dengan pengalaman dan 

umpan balik kinerja. Klien akan mendokumentasikan hasil pemantauan dan mengidentifikasi serta 

menunjukkan tindakan perbaikan dan pencegahan yang diperlukan dalam program manajemen yang 

telah diubah. Klien akan menerapkan tindakan perbaikan dan pencegahan serta menindaklanjuti 

tindakan tersebut untuk memastikan kehandalannya. 

 

3.1.8 Laporan Eksternal dan Rencana Tindakan  

30. Klien akan mengungkapkan rencana tindakan kepada masyarakat terdampak. Selain itu, klien 

akan memberikan laporan berkala yang menggambarkan kemajuan dalam pelaksanaan rencana 

tindakan terkait dengan isu-isu yang mencakup risiko atau dampak yang berkelanjutan kepada 

masyarakat tedampak, dan pada isu-isu dalam proses konsultasi atau pengaduan/keluhan masyarakat 

yang telah diindentifikasi untuk menjadi perhatian masyarakat. Jika program manajemen menghasilkan 

perubahan atau penambahan terhadap usaha-usaha mitigasi terkait isu-isu yang menjadi perhatian 

masyarakat terdampak, maka usaha-usaha mitigasi dan tindakan perbaikan yang baru juga akan 

diungkapkan. Laporan tersebut akan dalam format yang dapat diakses oleh masyarakat terdampak. 

Frekuensi laporan ini akan proporsional dengan kekhawatiran masyarakt terdampak, namun sekurang-

kurangnya setahun sekali. 
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3.2. PRINSIP 2:  TENAGA KERJA DAN KONDISI KERJA  

31. Prinsip 2 pada dasarnya memperkenalkan konsep bahwa perlindungan terhadap hak-hak 

dasar para pekerja harus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Melalui peningkatan hubungan 

pekerja – manajemen, dan dengan memperlakukan para pekerja secara adil dan menyediakan 

lingkungan kerja yang aman dan sehat, klien akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang nyata 

(“tangible”). Kegagalan dalam membentuk dan meningkatkan hubungan pekerja – manajemen yang 

kuat dan sehat dapat melemahkan komitmen serta ketahanan pekerja yang pada akhirnya dapat 

membahayakan keberlangsungan sebuah proyek. 

32. Adapun penerapan Prinsip ini akan ditentukan pada saat proses penilaian aspek-aspek Sosial 

dan Lingkungan, dimana pelaksanaan dari tindakan-tindakan yang perlu dilakukan agar memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang terdapat di dalam Prinsip ini, dikelola melalui sebuah Sistem Manajemen 

Sosial dan Lingkungan (SEMS) yang dimiliki atau dikembangkan oleh klien IIF. Persyaratan-

persyaratan terkait penilaian dan manajemen sistem dijelaskan lebih lanjut pada Prinsip 1. Persyaratan-

persyaratan yang dijelaskan di dalam Prinsip ini disusun berdasarkan sejumlah perjanjian internasional 

yang telah melalui proses negosiasi melalui “International Labour Organization” (ILO) dan “United 

Nations” (PBB)4. 

33. Adapun kata “pekerja” yang dimaksud dalam prinsip ini adalah karyawan dari klien IIF atau 

pengembang, termasuk para pekerja yang bukan merupakan karyawan. Penerapan prinsip ini akan 

bergantung kepada jenis pekerja, sebagai berikut: 

 Karyawan: Seluruh persyaratan-persyaratan Prinsip ini, kecuali persyaratan-persyaratan 

yang terdapat dalam Bagian 3.2.2 dan 3.2.3 harus diterapkan;  

 Pekerja yang bukan karyawan: persyaratan-persyaratan Bagian 3.2.4 harus diterapkan. 

34. Isu-isu terkait Rantai Pasokan5 terdapat di Bagian 3.2.5. 

 

 

 

                                                      

 

 
4 Konvensi-konvensi tersebut adalah: 
ILO Convention 87 on Freedom of Association and Protection of the Right to Organize 

ILO Convention 98 on the Right to Organize and Collective Bargaining 

ILO Convention 29 on Forced Labour 

ILO Convention 105 on the Abolition of Forced Labour 

ILO Convention 138 on Minimum Age (of Employment) 

ILO Convention 182 on the Worst Forms of Child Labour 

ILO Convention 100 on Equal Remuneration 

ILO Convention 111 on Discrimination (Employment and Occupation) 

United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 32.1 

UN Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of their Families  
5 Rantai pasokan didefinisikan baik pasokan pekerja maupun barang untuk sebuah siklus produk atau jasa. 
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3.2.1 Kondisi Kerja dan Manajemen Hubungan Karyawan  

 

3.2.1.1 Kebijakan dan Prosedur terkait Sumber Daya Manusia 

35. Klien IIF akan menerapkan kebijakan dan prosedur terkait sumber daya manusia sesuai 

dengan ukuran perusahaan maupun banyaknya pekerja yang dilakukan perusahaan untuk mengelola 

karyawan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dalam Prinsip ini. Di dalam kebijakan ini, klien IIF 

akan menyediakan informasi kepada para karyawan terkait hak-hak mereka berdasarkan Undang-

undang maupun peraturan terkait ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk hak-hak terkait upah dan 

tunjangan. Kebijakan ini harus jelas dan dapat dimengerti oleh karyawan dan harus dijelaskan atau 

dapat diakses oleh setiap karyawan sebelum karyawan tersebut dipekerjakan. 

3.2.1.2 Hubungan Kerja 

36. Klien IIF akan mendokumentasikan serta mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan 

maupun karyawan yang dikontrak secara langsung oleh klien IIF terkait kondisi kerja dan perjanjian 

kerja termasuk hak mereka terkait upah dan tunjangan. 

3.2.1.3 Kondisi Kerja dan Perjanjian Kerja 

37. Disaat klien IIF berada dalam posisi sebagai pihak yang melakukan negosiasi terkait perjanjian 

kerjasama dengan organisasi pekerja, perjanjian tersebut harus dijunjung tinggi oleh klien IIF. Apabila 

tidak terdapat perjanjian kerja, atau apabila perjanjian tersebut tidak mengatur hal-hal terkait kondisi 

kerja dan perjanjian kerja (diantaranya upah dan tunjangan, waktu kerja, pengaturan serta kompensasi 

lembur, cuti terkait sakit, melahirkan, liburan atau hari libur), klien IIF harus menyediakan kondisi kerja 

dan perjanjian kerja yang memenuhi syarat-syarat perundangan nasional. 

38. Klien IIF harus mengidentifikasi apabila terindikasi adanya pekerja migran, dimana klien IIF 

harus memastikan bahwa mereka dipekerjakan dengan kebijakan/kontrak kerja yang sejajar dengan 

para pekerja bukan migran yang melakukan pekerjaan sejenis. 

39. Klien akan melaksanakan kebijakan terkait kualitas serta pengelolaan akomodasi dan 

penyediaan fasilitas umum (dasar) apabila akomodasi disediakan kepada para pekerja. Penyediaan 

akomodasi tersebut diberikan secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip tidak ada diskriminasi 

dan kesempatan yang berimbang. Pengaturan akomodasi hendaknya tidak membatasi gerak pekerja 

untuk membentuk asosiasi/organisasi. 

3.2.1.4 Organisasi Pekerja  

40. Di negara dimana sudah terdapat Undang-Undang terkait hak-hak para pekerja untuk 

membentuk dan bergabung dengan organisasi/serikat pekerja  yang mereka pilih tanpa campur tangan 

untuk bernegosiasi (tawar-menawar) secara kolektif, klien IIF akan mengikuti peraturan perundangan 

yang berlaku tersebut. Apabila, peraturan perundangan yang berlaku melarang pekerja untuk 

berorganisasi, klien IIF tidak akan menghalangi apabila pekerja ingin menyampaikan keluhan mereka 

dan melindungi hak mereka terkait kondisi kerja dan kontrak kerja. Klien tidak boleh mempengaruhi 

ataupun mengkontrol mekanisme ini. 

41. Dalam kasus seperti disebut di atas, dan jika tidak ada peraturan perundangan nasional yang 

mengatur hal ini, klien IIF tidak boleh melarang atau menghambat para pekerja membentuk atau 

bergabung ke dalam organisasi pekerja (serikat) pilihan mereka atau untuk melakukan negosiasi 

(tawar-menawar) secara kolektif, dan tidak akan mendiskriminasi atau melakukan tindakan 
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pembalasan terhadap para pekerja yang terlibat, atau hendak berpartisipasi ke dalam organisasi 

tersebut dan untuk bernegosiasi secara kolektif. 

3.2.1.5 Tidak Ada Diskriminasi dan Kesempatan yang Setara  

42. Klien IIF tidak akan membuat keputusan terkait perekrutan karyawan berdasarkan karakter 

pribadi yang tidak ada hubungannya dengan tugas dan fungsinya dalam pekerjaan. Klien IIF akan 

membina hubungan pekerjaan berdasarkan prinsip kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil, 

dan tidak akan mendiskriminasi terkait hubungan pekerjaan, termasuk di dalamnya terkait proses 

perekrutan dan penandatanganan kontrak kerja, kompensasi (termasuk upah dan tunjangan), kondisi 

kerja dan kontrak kerja, akses terhadap pelatihan, promosi, pemberhentian kerja atau pensiun, dan 

tindakan disiplin lainnya. Klien akan melakukan upaya untuk mencegah serta menyikapi adanya 

pelecehan, intimidasi, dan/atau eksploitasi, terutama terhadap wanita. Prinsip-prinsip tidak ada 

diskriminasi ini juga berlaku untuk pekerja migran. 

43. Di negara dimana sudah terdapat Undang-undang terkait tidak ada diskriminasi dalam 

mempekerjakan karyawan, klien IIF akan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku tersebut. 

Apabila tidak ada Undang-undang terkait tidak ada diskriminasi dalam mempekerjakan karyawan, klien 

IIF akan memenuhi Prinsip ini. Upaya-upaya khusus untuk melindungi atau membantu pemulihan 

adanya kejadian diskriminasi di masa lalu atau adanya pemilihan fungsi khusus berdasarkan jenis 

pekerjaan tertentu tidak dinyatakan sebagai diskriminasi. 

3.2.1.6 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

44. Klien IIF akan menyusun rencana PHK termasuk di dalamnya memitigasi dampak negatif dari 

proses PHK terhadap karyawan untuk mengantisipasi penghilangan sejumlah pekerjaan atau 

pelepasan sejumlah karyawan secara signifikan. Rencana tersebut harus berdasarkan prinsip tidak ada 

diskriminasi dan mencerminkan proses konsultasi klien IIF dengan karyawan, organisasi mereka dan, 

apabila dianggap perlu, dengan pemerintah.  

3.2.1.7 Mekanisme Penanganan Keluhan  

45. Klien IIF akan menyusun mekanisme penanganan keluhan untuk para pekerja (dan organisasi 

mereka, apabila ada) terkait dengan hal-hal yang memerlukan perhatian  di tempat kerja. Klien IIF akan 

menginformasikan kepada para pekerja terkait mekanisme penanganan keluhan pada saat mereka 

dipekerjakan, dan dokumen tersebut mudah untuk diakses oleh para pekerja. Mekanisme ini harus 

melibatkan pihak manajemen dan dalam penanganan yang menjadi perhatian para pekerja harus 

secara tepat, menggunakan proses yang mudah dimengerti dan transparan yang memberikan umpan 

balik kepada keluhan/yang menjadi perhatian dari para pekerja, tanpa adanya imbal/balas jasa. 

Mekanisme ini juga harus mengakomodasi adanya keluhan anonim yang perlu diangkat dan 

diselesaikan. Mekanisme ini tidak boleh menghalangi proses pengambilan jalur hukum atau prosedur 

arbitrase, atau mekanisme alternatif (pengganti mekanisme penanganan keluhan) yang telah 

ditetapkan di perjanjian kerjasama (dengan serikat pekerja). 

 

3.2.2 Perlindungan Tenaga Kerja  

3.2.2.1 Pekerja Anak 

46. Klien IIF tidak akan mengeksploitasi pekerja anak, atau apabila anak tersebut dihadapkan pada 

kondisi bahaya atau pekerjaan tersebut mengganggu proses pendidikan anak tersebut atau 
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membahayakan kesehatan anak tersebut baik secara fisik, mental, spiritual atau perkembangan sosial 

mereka. Klien akan mengidentifikasi apabila ada pekerja yang berumur di bawah 18 tahun. Apabila, 

perundangan nasional memiliki payung hukum terkait mempekerjakan anak di bawah umur, klien IIF 

harus tunduk dan patuh terhadap perundangan yang berlaku. Anak-anak berusia di bawah 18 tahun 

tidak boleh dipekerjakan untuk jenis-jenis pekerjaan yang berbahaya. Seluruh jenis pekerjaan yang 

melibatkan anak-anak di bawah 18 tahun harus dilakukan penilaian risiko yang tepat serta dilakukan 

pengawasan yang ketat terkait kondisi kesehatan, kondisi tempat kerja serta waktu kerjanya. 

3.2.2.2 Pekeja Paksa  

47. Klien IIF tidak akan mempekerjakan pekerja paksa untuk jenis pekerjaan atau jasa apapun 

yang dilakukan oleh seseorang dibawah ancaman atau pemberian denda. Hal ini mencakup segala 

jenis pekerjaan yang bersifat paksaan dan wajib, seperti pekerja paksa (wajib), pekerjaan yang 

mengikat atau kontrak-kontrak kerja serupa. Klien IIF tidak akan mempekerjakan orang-orang yang 

diperdagangkan (perdagangan orang).6 

 

3.2.3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja  

48. Klien IIF akan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja, dengan 

memperhitungkan risiko bawaan dari sektor industrinya serta memperhatikan jenis-jenis bahaya 

spesifik yang terdapat di dalam lingkungan pekerjaan klien IIF, termasuk bahaya fisik, kimia, biologi 

serta radiasi dan ancaman khusus bagi wanita. Klien IIF akan mengambil tindakan-tindakan bertahap 

untuk mencegah terjadinya kecelakaan, cedera dan penyebaran penyakit dari, atau terkait oleh, atau 

muncul akibat dari pekerjaan tersebut dengan cara meminimalisasi penyebab bahaya sewajar 

mungkin. Klien IIF akan menangani aspek-aspek diantaranya: identifikasi potensi bahaya terhadap 

pekerja, terutama hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, menyediakan alat-alat dan 

tindakan pencegahan, termasuk diantaranya modifikasi, mengganti atau menghilangkan kondisi-

kondisi atau bahan-bahan berbahaya; pelatihan terhadap para pekerja; dokumentasi serta pelaporan 

kecelakaan kerja, penyakit serta insiden; pencegahan, kesiapan serta tanggapan pada saat keadaan 

darurat. Ini semua dilakukan secara konsisten mengikuti praktik industri international yang baik (“good 

international industry practice”7). 

 

3.2.4 Pekerja Non Karyawan  

49. Untuk tujuan dari Prinsip ini, “pekerja non-karyawan” mengacu pada pekerja yang (i) dikontrak 

langsung oleh klien, atau dikontrak melalui kontraktor atau perantara lainnya; dan (ii) pekerja yang 

                                                      

 

 
6 Perdagangan orang adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan 
ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga 
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam 
Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Wanita dan anak-anak 
biasanya rentan terhadap perdagangan orang. 
7 Didefinisikan sebagai pelatihan atas keterampilan profesi, ketekunan, kebijaksanaan dan tinjauan ke masa depan yang 
sewajarnya diharapkan dari para profesional yang terampil dan berpengalaman dibidangnya apabila dil ibatkan dan 
dihadapkan dalam keadaan yang sama secara global. 
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langsung berhubungan dengan fungsi penting terhadap produk atau jasa klien untuk durasi yang cukup 

lama. Kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memantau kinerja pekerja tersebut dalam 

kaitannya dengan persyaratan Prinsip ini akan dibentuk oleh klien. Ketika klien IIF mempekerjakan 

pekerja non-karyawan secara langsung, klien IIF akan menggunakan upaya yang wajar secara 

komersial untuk menerapkan persyaratan Prinsip ini, kecuali pada Bagian 3.2.1.1, 3.2.1.6 dan Bagian 

3.2.5. Sehubungan dengan kontraktor atau perantara lainnya untuk pengadaan pekerja non karyawan, 

klien IIF akan menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk: (i) memastikan bahwa 

kontraktor atau perantara tersebut merupakan perusahaan terkemuka dan sah; dan (ii) mengharuskan 

kontraktor atau perantara tersebut menerapkan persyaratan Prinsip ini kecuali untuk Bagian 3.2.1.1, 

3.2.1.6 dan 3.2.1.7 

50. Pekerja Non-karyawan harus memiliki akses ke mekanisme keluhan. Klien harus 

memperpanjang fungsi mekanisme penanganan keluhan untuk mencakup pekerja non-karyawan 

dalam kasus apabila perusahaan dimana mereka dipekerjakan tidak memiliki mekanisme penanganan 

keluhan. 

 

3.2.5 Rantai Pasokan 

51. Dampak buruk yang terkait dengan rantai pasokan harus dipertimbangkan, dimana biaya 

tenaga kerja rendah merupakan faktor utama dalam daya saing terhadap produk/jasa yang disediakan. 

Klien harus mengetahui serta memberi perhatian khusus terkait adanya pekerja anak dan kerja paksa 

di rantai pasokan utama8, agar konsisten dengan Bagian 3.2.2.1 dan 3.2.2.2 di atas. Jika 

terindikasi/teridentifikasi adanya kasus pekerja anak atau kerja paksa, klien akan mengambil langkah 

yang tepat untuk melakukan tindakan perbaikan. Klien akan memantau rantai pasokan utamanya 

secara terus menerus untuk mengidentifikasi adanya perubahan signifikan dalam rantai pasokan dan 

jika terdapat risiko baru atau insiden terkait pekerja anak dan / atau kerja paksa yang teridentifikasi, 

klien akan mengambil langkah yang tepat untuk mengatasinya. 

52. Sejauh yang berlaku, relevan dan memungkinkan, klien akan memperkenalkan prosedur dan 

langkah-langkah mitigasi untuk memastikan bahwa pemasok utama dalam rantai pasokan mengambil 

langkah-langkah untuk mencegah atau untuk memperbaiki situasi yang membahayakan jiwa jika ada 

risiko yang tinggi terhadap masalah keamanan yang signifikan terkait dengan rantai pasokan pekerja . 

Kemampuan klien untuk sepenuhnya mengatasi risiko ini akan tergantung pada tingkat kontrol 

manajemen klien atau pengaruh atas pemasok utama. Dimana proses perbaikan tidak memungkinkan, 

klien akan mempertimbangkan untuk mengganti rantai pasokan utama proyek dari waktu ke waktu 

kepada pemasok yang dapat menunjukkan bahwa mereka mematuhi Prinsip ini. 

 

 

                                                      

 

8 Pemasok utama adalah para pemasok yang, secara berkelanjutan, menyediakan barang atau bahan penting untuk 
proses bisnis inti proyek. 
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3.3. PRINSIP 3:  PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN POLUSI DAN 

PERUBAHAN IKLIM 

53. Prinsip 3 mengakui bahwa peningkatan kegiatan ekonomi dan urbanisasi sering menghasilkan 

peningkatan polusi udara, air, dan tanah, dan mengkonsumsi sumber daya yang terbatas dengan cara 

yang dapat mengancam masyarakat dan lingkungan di tingkat lokal, regional, dan global9. Di sisi lain, 

bersama dengan perdagangan internasional, pencegahan polusi dan teknologi kontrol dan praktiknya 

menjadi lebih mudah diakses dan dapat dicapai di hampir semua bagian dunia. Ada juga konsensus 

global yang berkembang bahwa konsentrasi atmosfer saat ini dan proyeksi gas rumah kaca (GRK) 

mengancam kesehatan masyarakat dan kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang. 

Pada saat yang sama, lebih efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya dan pencegahan 

polusi10 dan gas rumah kaca untuk menghindari emisi dan mitigasi teknologi dan praktiknya telah 

menjadi lebih mudah diakses dan dapat dicapai di hampir semua bagian dunia. 

54. Prinsip ini menjelaskan tentang pendekatan tingkat proyek untuk efisiensi sumber daya dan 

pencegahan polusi dan kontrolnya, sejalan dengan teknologi dan prakteknya yang disebarluaskan 

secara internasional. Selain itu, Prinsip ini juga meningkatkan kemampuan sektor swasta untuk 

mengintegrasikan teknologi dan praktiknya, sejauh mana penggunaannya secara teknis dan finansial 

layak dan hemat biaya dalam konteks sebuah proyek yang mengandalkan keterampilan dan sumber 

daya yang tersedia secara komersial. 

55. Penerapan Prinsip ini dimulai selama proses identifikasi risiko dan dampak Sosial dan 

Lingkungan, sedangkan pelaksanaan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan Prinsip 

ini dikelola melalui Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial klien. Persyaratan penilaian dan sistem 

manajemen telah diuraikan dalam Prinsip 1.  

  

3.3.1. Persyaratan Umum 

56. Selama desain, konstruksi, operasi dan paska operasi proyek (siklus hidup proyek) klien akan 

mempertimbangkan kondisi sekitar dan menerapkan efisiensi sumber daya yang layak secara teknis 

dan finansial, dan prinsip-prinsip pencegahan polusi dan teknologi yang paling cocok untuk 

menghindari atau, di mana penghindaran tidak dimungkinkan, meminimalkan atau mengurangi dampak 

buruk pada kesehatan manusia dan lingkungan, namun tetap layak secara teknis dan biaya yang 

efektif11. Prinsip-prinsip dan teknik yang diterapkan selama siklus hidup proyek akan disesuaikan 

dengan bahaya dan risiko yang terkait dengan sifat proyek dan konsisten dengan praktik industri 

                                                      

 

9 Untuk keperluan Prinsip ini, istilah “polusi” digunakan untuk merujuk pada polutan berbahaya dan tidak berbahaya dalam 
bentuk padat, cair, atau bentuk gas, dan dimaksudkan untuk mencakup bentuk-bentuk lain seperti bau yang tidak sedap, 
kebisingan, getaran, radiasi, energi elektromagnetik, dan penciptaan potensi dampak visual termasuk cahaya.  
10 Untuk tujuan Prinsip ini, istilah “pencegahan polusi” tidak berarti penghapusan mutlak emisi, tapi menghindari pada 
sumbernya apabila memungkinkan, dan, jika tidak memungkinkan, meminimalikan agar selanjutnya polusi memenuhi 
tujuan Prinsip.  
11 Kelayakan teknis didasarkan pada langkah-langkah dan tindakan yang diusulkan dapat dilaksanakan dengan 
keterampilan, peralatan, dan bahan yang tersedia secara komersial, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lokal 
seperti iklim, geografi, infrastruktur, keamanan, pemerintahan, kapasitas dan kehandalan operasional yang berlaku. 
Kelayakan finansial didasarkan pada pertimbangan komersial, termasuk relatif besarnya penambahan biaya untuk 
mengadopsi langkah-langkah dan tindakan dibandingkan dengan biaya investasi, operasional, dan pemeliharaan proyek. 
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internasional yang baik (GIIP)12, seperti tercermin dalam berbagai sumber yang diakui secara 

internasional, termasuk didalamnya “IFC Environmental, Health and Safety Guidelines” (“EHS 

Guidelines”).   

3.3.1.1 Pencegahan Polusi, Konservasi Sumber Daya dan Efisiensi Energi  

57. Klien harus menghindari pelepasan polutan atau, jika penghindaran tidak dapat dilakukan, 

meminimalkan atau mengendalikan intensitas atau jumlah pelepasannya. Hal ini berlaku untuk 

pelepasan polutan untuk keadaan rutin, non-rutin atau tidak disengaja dengan potensi berdampak lokal, 

regional, dan lintas batas13. Selain itu, klien harus memeriksa dan memasukkan konservasi sumber 

daya dan efisiensi energi dalam tindakan operasinya dengan menerapkan langkah-langkah teknis dan 

finasial yang efektif layak dan hemat biaya14 untuk meningkatkan efisiensi dalam konsumsi energi, air, 

serta sumber daya lainnya danmaterial input, dengan fokus pada kegiatan bisnis inti. Langkah-langkah 

tersebut akan mengintegrasikan prinsip-prinsip produksi yang lebih bersih ke dalam desain produk dan 

proses produksi dengan tujuan melestarikan bahan baku, energi, dan air.   

3.3.1.2 Limbah  

58. Klien sebaiknya menghindari timbulnya produksi limbah bahan berbahaya & beracun dan tidak 

berbahaya. Jika limbah tidak dapat dihindari, klien akan mengurangi timbulnya limbah, memulihkan dan 

menggunakan kembali limbah dengan cara yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Jika 

limbah tidak dapat dipulihkan atau digunakan kembali, klien akan memperlakukan, menghancurkan, 

atau membuangnya dengan cara yang ramah lingkungan yang mencakup kontrol yang tepat dari emisi 

dan tinggalan yang dihasilkan dari penanganan dan pengolahan bahan limbah. Jika limbah yang 

dihasilkan dianggap berbahaya15, klien akan mengadopsi alternatif GIIP untuk pembuangan ramah 

lingkungan dan berpegang pada batasan yang berlaku untuk gerakan lintas batasnya16. Ketika 

pembuangan limbah berbahaya dilakukan oleh pihak ketiga, klien akan menggunakan kontraktor yang 

merupakan perusahaan terkemuka dan sah berlisensi dari badan pemerintah terkait dan mempunyai 

dokumen rantai pengamanan (chain of custody) sampai ke tujuan akhir. Klien harus memastikan 

dimana tempat pembuangan berlisensi tersebut berada dan apakah dioperasikan dengan standar yang 

dapat diterima, Apbalia hal ini tidak dapat dilakukan, klien harus mengurangi limbah yang dikirim ke 

lokasi tersebut dan mempertimbangkan pilihan pembuangan alternatif, termasuk kemungkinan 

pengembangan pemulihan atau pembuangan fasilitas mereka sendiri di lokasi proyek. 

                                                      

 

12 GIIP didefinisikan sebagai latihan keterampilan, ketekunan, kehati-hatian, dan pandangan ke depan yang profesional 
yang diharapkan dari profesional yang terampil dan berpengalaman yang terlibat dalam jenis usaha dan dalam situasi 
yang sama atau serupa secara global atau regional. Hasil dari pelatihan tersebut diharapkan bahwa proyek menggunakan 
teknologi yang paling tepat dalam situasi proyek tertentu. 
13 Sebagai referensi untuk polutan lintas batas, termasuk yang tercakup dalam Konvensi Long-Range Trans-Boundary 
Air Pollution.  
14 Efektivitas biaya ditentukan berdasarkan modal dan biaya operasional dan keuntungan finansial dari langkah-langkah 
yang diambil untuk waktu terterntu. Untuk tujuan Prinsip ini, efisiensi sumber daya atau ukuran pengurangan emisi gas 
rumah kaca dianggap hemat biaya jika diharapkan dapat memberikan pengembalian risiko atas investasi, setidaknya 
sebanding dengan proyek itu sendiri.  
15 Seperti yang didefinisikan oleh konvensi internasional atau peraturan daerah.  
16 Pergerakan lintas-batas bahan berbahaya harus konsisten dengan hukum nasional, regional dan internasional, 
termasuk Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan lintas batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya dan 
Konvensi London tentang Pencegahan Pencemaran Laut dengan Pembuangan Limbah dan Bahan Lain. 
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3.3.1.3 Pengelolaan Bahan Berbahaya & Beracun 

59. Klien akan menghindari atau, jika penghindaran tidak layak, meminimalkan atau mengontrol 

pelepasan bahan berbahaya & beracun yang dihasilkan dari produksi, transportasi, penanganan, 

penyimpanan dan yang digunakan untuk kegiatan proyek. Klien akan menghindari pembuatan, 

perdagangan, dan penggunaan bahan kimia dan bahan berbahaya & beracun, tunduk pada larangan 

internasional atau mengurangi secara bertahap (“phase-out”) karena toksisitas yang tinggi untuk 

makhluk hidup, kekebalan lingkungan, potensi bioakumulasi, atau potensi untuk penipisan lapisan 

ozon17, dan mempertimbangkan penggunaan bahan pengganti yang kurang berbahaya untuk bahan 

kimia dan bahan-bahan lainnya. 

3.3.1.4 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat  

60. Klien harus siap untuk menanggapi dan memproses kemarahan publik, kecelakaan, dan situasi 

darurat dengan cara yang sesuai dengan risiko operasional dan kebutuhan untuk mencegah 

konsekuensi potensi negatifnya. Persiapan ini mencakup rencana yang membahas pelatihan, sumber 

daya, tanggung jawab, komunikasi, prosedur, dan aspek lain yang diperlukan untuk secara efektif 

menanggapi keadaan darurat terkait dengan bahaya proyek. Persyaratan tambahan pada 

kesiapsiagaan dan tanggap darurat dijelaskan dalam Prinsip 4. 

3.3.1.5 Petunjuk Teknis 

61. Klien akan merujuk pada versi terbaru dari Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan 

Lingkungan - K3L (EHS) ketika mengevaluasi dan memilih teknik pencegahan polusi dan kontrol untuk 

proyek tersebut. Pedoman ini menjelaskan tingkat kinerja dan langkah-langkah yang biasanya diterima 

dan berlaku untuk proyek-proyek. Ketika peraturan negara tuan rumah berbeda dari tingkat dan 

langkah-langkah yang disajikan dalam Pedoman EHS, klien akan menggunakan aturan yang lebih 

ketat. Jika kadar aturannya kurang ketat atau tindakan yang kurang tepat dalam pandangan situasi 

proyek tertentu, klien wajib memberikan alasan secara lengkap dan terinci untuk setiap pembenaran 

untuk setiap alternatif yang diusulkan. Pembenaran ini akan menunjukkan bahwa pilihan untuk setiap 

tingkat kinerja alternatif, konsisten dengan persyaratan keseluruhan Prinsip ini. 

 

3.3.2. Pertimbangan Ambien  

62. Untuk mengatasi dampak proyek yang merugikan pada kondisi ambien yang ada18, klien akan: 

(i) mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk kapasitas asimilatif lingkungan yang terbatas19 yang 

ada, penggunaan lahan saat ini dan penggunaan lahan dimasa yang akan dating, kondisi ambien 

sekarang, kedekatan proyek dengan daerah yang sensitif secara ekologi atau daerah hutan lindung, 

dan potensi dampak kumulatif dengan konsekuensi yang tidak pasti dan tidak dapat diubah; dan (ii) 

mempromosikan strategi untuk menghindari atau, bila penghindaran tidak memungkinkan, 

meminimalkan atau mengurangi pelepasan polutan, termasuk strategi yang berkontribusi terhadap 

                                                      

 

17 Konsisten dengan tujuan dari Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik Persisten dan Protokol Montreal 
mengenai Bahan yang Merusak Lapisan Ozon. Pertimbangan serupa berlaku untuk kelas-kelas pestisida tertentu dalam 
aturan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).   
18 Seperti udara, air permukaan dan air tanah, dan tanah.  
19 Kapasitas lingkungan untuk menyerap beban tambahan dari polutan untuk tetap di bawah ambang batas risiko yang 
tidak dapat diterima bagi kesehatan manusia dan lingkungan. 



IIF- SEMS - Lampiran 

30 

 

perbaikan kondisi ambien ketika proyek memiliki potensi untuk menjadi sumber emisi yang signifikan 

di daerah yang sudah terdegradasi. Strategi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, evaluasi 

alternatif lokasi proyek dan menyeimbangkan emisi. 

63. Jika dalam sejarah polusinya terjadi kontaminasi tanah atau air tanah, klien akan berusaha 

untuk menentukan siapa yang memiliki kewajiban hukum untuk mengelola kontaminasi ini karena 

kewajiban ini akan bervariasi sesuai dengan berbagai keadaan. Klien bisa saja memikul tanggung 

jawab ini karena tindakan dan kelambanan penanganan dimasa yang lalu atau klien menjadi 

berkewajiban ketika memperoleh lokasi tersebut. Dalam kasus lain, kontaminasi mungkin telah 

diidentifikasi tetapi secara hukum klien bebas dari kewajiban tersebut ketika memperoleh lokasi 

tersebut. Jika ditentukan bahwa klien bertanggung jawab secara hukum, maka kewajiban tersebut akan 

diselesaikan sesuai dengan hukum nasional, atau jika ini tidak berlaku, diselesaikan dengan GIIP.20 

 

3.3.3. Gas Rumah Kaca   

64. Klien akan mempromosikan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang terkait dengan 

proyek dengan cara yang sesuai dengan sifat dan skala operasi dan dampak proyek. 

65. Selama pengembangan atau operasi proyek diperkirakan akan menghasilkan GRK dalam 

jumlah yang signifikan, klien akan menghitung emisi langsung dari fasilitas yang dimiliki atau 

dikendalikan dalam batas fisik proyek dan emisi tidak langsung terkait dengan penggunaan energi 

tetapi diluar lokasi proyek. Kuantifikasi dan pemantauan emisi gas rumah kaca akan dilakukan setiap 

tahun sesuai dengan metodologi21 yang diakui secara internasional. Selain itu, klien akan mengevaluasi 

pilihan-pilihan teknis dan finansial yang layak dan hemat biaya untuk mengurangi atau mengimbangi 

emisi gas rumah kaca yang terkait dengan proyek selama perancangan dan operasi proyek. Opsi ini 

mungkin termasuk, namun tidak terbatas pada, pembiayaan karbon, peningkatan efisiensi energi, 

penggunaan sumber energi terbarukan, perubahan desain proyek, penyeimbangan (“offset”) emisi, dan 

adopsi langkah-langkah mitigasi lainnya seperti pengurangan emisi larian (“fugitive”) dan pengurangan 

dari pembakaran gas. 

66. Pentingnya kontribusi proyek terhadap emisi gas rumah kaca bervariasi antar sektor industri. 

Ambang batas untuk Prinsip ini adalah 25.000 ton CO2 ekuivalen per tahun untuk emisi agregat sumber 

langsung dan sumber tidak langsung yang berhubungan dengan penggunaan listrik untuk dipakai 

sendiri. Hal ini atau ambang batas serupa lainnya akan berlaku untuk sektor industri atau kegiatan 

seperti energi, transportasi, industri berat, pertanian, kehutanan, dan pengelolaan limbah untuk 

membantu mempromosikan kesadaran dan pengurangan emisi. 

67. Bilamana nilai ambang atas tidak terpenuhi, klien akan menyiapkan, dan IIF memantau, 

rencana periodik untuk menempatkan langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari 

waktu ke waktu, dengan mempertimbangkan sumber daya klien serta kelayakan teknis dan finansial 

serta penghematan biaya. 

                                                      

 

20 Hal ini membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan penyumbang kontaminasi, 
dan setiap penilaian mengikuti pendekatan berbasis risiko yang konsisten dengan GIIP yang tercermin dalam Pedoman 
EHS. 

21 Metodologi pendugaan disediakan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), berbagai organisasi 
internasional, dan lembaga negara tuan rumah yang relevan. 
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3.3.4. Konsumsi Air 

68. Ketika proyek adalah konsumen air yang potensial dan signifikan, klien harus mengambil 

langkah-langkah untuk menghindari atau mengurangi penggunaan air sehingga konsumsi air proyek 

tidak memiliki dampak negatif yang signifikan kepada yang lainnya, selain menerapkan persyaratan 

efisiensi sumber daya dari Prinsip ini. Langkah-langkah ini termasuk, namun tidak terbatas pada, 

tindakan tambahan konservasi penggunaan air yang layak secara teknis dalam operasi klien, 

penggunaan pasokan air alternatif, penggantian konsumsi air untuk mengurangi total permintaan 

sumber daya air dalam pasokan yang tersedia, dan evaluasi lokasi proyek alternatif.  

 

3.3.5. Penggunaan dan Pengelolaan Pestisida 

69. Klien akan, bila sesuai, merumuskan dan menerapkan pendekatan manajemen hama terpadu 

(IPM) dan / atau manajemen vektor terpadu (IVM) dengan menargetkan penyebaran hama dan vektor 

penyakit yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat, yang signifikan secara ekonomi. Program 

IPM dan IVM klien akan mengintegrasikan penggunaan informasi dari hama dan lingkungan secara 

terkoordinasi, bersamaan dengan penggunaan metode pengendalian hama yang tersedia, termasuk 

praktek-praktek budaya, biologi, genetik, dan, sebagai upaya terakhir, secara kimiawi untuk mencegah 

kerusakan akibat hama dan / atau penularan penyakit kepada manusia dan hewan, yang signifikan 

secara ekonomi. 

70. Ketika kegiatan pengelolaan hama harus menggunakan pestisida kimia, klien akan memilih 

pestisida kimia yang rendah toksisitasnya pada manusia, yang diketahui efektif terhadap spesies target, 

dan memiliki efek minimal pada spesies non-target dan lingkungan. Ketika klien memilih pestisida kimia, 

seleksi akan didasarkan pada persyaratan bahwa pestisida harus dikemas dalam wadah yang aman, 

diberi label yang jelas untuk penggunaan yang aman dan tepat, dan pestisida diproduksi oleh pabrik 

berlisensi yang dikeluarkan oleh badan pengatur yang relevan. 

71. Klien akan merancang batasan penggunaan pestisida untuk (i) menghindari kerusakan musuh 

alami dari hama sasaran, dan bila penghindaran tidak memungkinkan, diminimalkan, dan (ii) 

menghindari risiko yang terkait dengan perkembangan resistensi hama dan vektor, dan apabila 

penghindaran tidak mungkin, minimalkan. Selain itu, pestisida akan ditangani, disimpan, diterapkan, 

dan dibuang sesuai dengan Kode Etik Internasional dari “Food and Agriculture Organization” untuk 

Distribusi dan Penggunaan Pestisida atau GIIP lainnya. 

72. Klien tidak akan membeli, menyimpan, menggunakan, manghasilkan, atau memperdagangkan 

produk yang masuk dalam kategori WHO untuk Klasifikasi Rekomendasi Pestisida pada Kelas Bahaya 

Ia (amat sangat berbahaya); atau Ib (sangat berbahaya). Klien tidak akan membeli, menyimpan, 

menggunakan, membuat atau memperdagangkan pestisida Kelas II (cukup berbahaya), kecuali proyek 

memiliki kontrol yang tepat pada pembuatan, pengadaan, atau distribusi dan / atau penggunaan bahan 

kimia tersebut. Bahan kimia ini seharusnya tidak dapat diakses oleh personel tanpa pelatihan yang 

tepat, peralatan, dan fasilitas untuk menangani, menyimpan, menerapkan, dan membuang produk ini 

dengan benar. 
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3.4. PRINSIP 4: KESEHATAN, KESELAMATAN DAN KEAMANAN 

MASYARAKAT/KESELAMATAN BENDUNGAN  

73. Prinsip 4 mengakui bahwa kegiatan proyek, peralatan, dan infrastruktur sering kali membawa 

manfaat bagi masyarakat termasuk menciptakan lapangan kerja, jasa, dan peluang untuk 

pembangunan ekonomi. Namun, proyek juga dapat meningkatkan potensi masyarakat yang terpapar 

akibat risiko dan dampak yang timbul dari perubahan iklim, kecelakaan oleh peralatan, kegagalan 

struktural, dan pelepasan bahan berbahaya dan beracun. Masyarakat juga dapat terpengaruh oleh 

dampak dari sumber daya alam, paparan penyakit, dan penggunaan personil keamanan. Meskipun 

peran otoritas publik diakui dalam mengembangkan kesehatan, keselamatan dan keamanan 

masyarakat, Prinsip ini ditujukan sebagai tanggung jawab klien untuk menghindari atau meminimalkan 

risiko dan dampak terhadap kesehatan masyarakat, keselamatan, dan keamanan yang mungkin timbul 

dari kegiatan yang terkait dengan proyek, dengan perhatian khusus kepada kelompok rentan. Tingkat 

risiko dan dampak yang dijelaskan dalam Prinsip ini mungkin lebih besar dalam proyek-proyek yang 

terletak di daerah konflik dan pasca konflik. 

74. Diterapkan atau tidaknya prinsip ini dikenali melalui proses penilaian sosial dan lingkungan, 

sedangkan pelaksanaan yang dianggap perlu dari prinsip ini dikelola melalui Sistem Manajemen Sosial 

dan Lingkungan. Persyaratan penilaian dan sistem manajemen diuraikan dalam Prinsip 1.   

75. Prinsip ini membahas potensi risiko dan dampak terhadap masyarakat terdampak dari kegiatan 

proyek. Standar kesehatan dan keselamatan kerja terdapat dalam Prinsip 2, dan standar lingkungan 

untuk mencegah dampak pada kesehatan manusia dan lingkungan akibat pencemaran terdapat di 

Prinsip 3. 

 

3.4.1. Persyaratan Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat  
 

3.4.1.1 Persyaratan Umum  

76. Klien akan melakukan evaluasi risiko dan dampak terhadap kesehatan dan keselamatan 

masyarakat terdampak selama proses desain, konstruksi, operasi, dan paska operasi proyek dan akan 

menetapkan langkah-langkah pencegahan untuk mengatasi risiko dan dampak yang teridentifikasi. 

Langkah-langkah ini akan mendukung pencegahan atau penghindaran risiko dan meminimalkan serta 

pengurangan dampak. 

77. Ketika proyek menimbulkan risiko atau dampak buruk pada kesehatan dan keselamatan 

masyarakat terdampak, klien akan mengungkapkan rencana tindakan dan informasi lain yang terkait 

dengan proyek sehingga memungkinkan masyarakat terdampak dan instansi pemerintah terkait untuk 

memahami risiko dan dampak tersebut, dan akan melibatkan masyarakat terdampak dan lembaga-

lembaga secara berkelanjutan sesuai dengan persyaratan dalam Prinsip 1. 

3.4.1.2 Infrastruktur dan Alat Keselamatan  

78. Klien akan merancang, membangun, mengoperasikan, dan memisahkan elemen struktural 

atau komponen proyek sesuai dengan Praktik Industri Internasional yang Baik (“Good International 
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Industry Practice”)22, dengan mempertimbangkan risiko keselamatan bagi pihak ketiga atau 

masyarakat terdampak, dan akan memberikan pertimbangan khusus terhadap potensi paparan 

terhadap bencana alam, dimana elemen struktural dapat diakses oleh masyarakat terdampak atau 

dimana kegagalan proyek dapat mengakibatkan cedera pada masyarakat. Elemen struktural akan 

dirancang dan dibangun oleh profesional yang berkualitas, berpengalaman, dan disertifikasi atau 

disetujui oleh pejabat atau profesional yang berkompeten. Bila elemen atau komponen struktural, 

seperti bendungan, bendungan “tailing”, atau kolam abu, terletak di lokasi berisiko tinggi, dan kegagalan 

atau kerusakan tersebut dapat mengancam keamanan masyarakat, klien akan melibatkan satu atau 

lebih ahli yang relevan dan berpengalaman dalam proyek serupa, terpisah dari pihak yang bertanggung 

jawab atas disain dan konstruksi, operasi dan dekomisioning, untuk melakukan peninjauan secepat 

mungkin dalam pengembangan proyek dan sepanjang tahap disain, konstruksi, dan komisioning. Untuk 

proyek yang mengoperasikan peralatan yang bergerak di jalan umum dan bentuk infrastruktur lainnya, 

klien akan berusaha mencegah terjadinya insiden dan kecelakaan yang terkait dengan pengoperasian 

peralatan tersebut. 

3.4.1.3 Pengelolaan Bahan Berbahaya & Beracun dan Aspek Keselamatan  

79. Klien akan menghindari atau meminimalkan potensi paparan masyarakat terhadap bahan 

berbahaya dan beracun yang mungkin dihasilkan oleh suatu proyek. Bila terdapat potensi masyarakat 

terpapar bahan berbahaya dan beracun (termasuk pekerja dan keluarganya), terutama yang dapat 

membahayakan jiwa, klien akan melakukan tindakan khusus untuk menghindari atau meminimalkan 

paparan terhadap masyarakat dengan memodifikasi, mengganti, atau menghilangkan kondisi atau zat 

yang menyebabkan bahaya. Bila bahan berbahaya dan beracun merupakan bagian dari infrastruktur 

atau komponen proyek yang telah ada, klien akan melakukan tindakan khusus saat melakukan kegiatan 

dekomisioning untuk menghindari paparan kepada masyarakat. Selain itu, klien akan melakukan upaya 

yang wajar secara komersial untuk mengendalikan keamanan dari pengangkutan bahan berbahaya 

dan beracun serta transportasi dan pembuangan limbah berbahaya dan beracun, dan akan 

menerapkan langkah-langkah untuk menghindari atau mengendalikan paparan masyarakat terhadap 

pestisida sesuai dengan Bagian 3.3.1.3 dan 3.3.5 yang diuraikan dalam Prinsip 3. 

3.4.1.4 Isu Lingkungan dan Sumber Daya Alam  

80. Klien akan menghindari atau meminimalkan dampak buruk yang disebabkan oleh bencana 

alam, seperti tanah longsor atau banjir yang dapat timbul dari perubahan penggunaan lahan karena 

kegiatan proyek. 

81. Klien juga akan menghindari atau meminimalkan dampak negatif karena kegiatan proyek 

terkait dengan kualitas tanah, air, dan sumber daya alam lainnya yang digunakan oleh masyarakat 

terdampak. 

3.4.1.5 Jasa Ekosistem  

82. Dampak langsung proyek terhadap jasa ekosistem dapat menyebabkan risiko dan dampak 

negatif bagi kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat terdampak. Jasa ekosistem terbatas pada 

penyediaan dan pengaturan layanan, berkenaan dengan Prinsip ini dan sebagaimana didefinisikan 

                                                      

 

22 Didefinisikan sebagai pelaksanaan keterampilan, ketekunan, kehati-hatian dan pandangan ke depan yang biasanya 
dan diharapkan dari profesional terampil dan berpengalaman yang terlibat dalam jenis usaha yang sama di bawah situasi 
yang serupa di seluruh dunia. 
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dalam Prinsip 623. Penurunan sumber daya alam, seperti dampak buruk pada kualitas, kuantitas, dan 

ketersediaan air bersih24, dapat menyebabkan risiko dan dampak terhadap kesehatan. Klien akan 

mengidentifikasi risiko dan dampak potensial pada prioritas jasa ekosistem yang mungkin diperburuk 

oleh perubahan iklim, jika sesuai dan layak dilakukan. Klien akan menerapkan langkah-langkah mitigasi 

sesuai dengan Prinsip 6 untuk dampak yang tidak dapat dihindari dan Prinsip 5 untuk penggunaan dan 

hilangnya akses terhadap jasa penyediaan.   

3.4.1.6 Paparan Masyarakat terhadap Penyakit  

83. Klien akan menghindari atau meminimalkan potensi paparan masyarakat terhadap sesuatu 

yang terkait dengan air, penyakit yang ditularkan melalui air, melalui vektor, dan penyakit menular 

lainnya yang diakibatkan dari kegiatan proyek, dengan mempertimbangkan paparan yang berbeda 

terhadap kelompok rentan yang memiliki sensitivitas lebih tinggi. Bila suatu penyakit spesifik bersifat 

endemik pada masyarakat di wilayah yang dipengaruhi oleh proyek, klien didorong untuk mencari 

peluang selama siklus hidup proyek untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang dapat membantu 

mengurangi pengaruh proyek. 

84. Klien akan menghindari atau meminimalkan penyebaran penyakit menular yang mungkin 

terkait dengan masuknya tenaga kerja proyek baik sementara atau permanen. 

3.4.1.7 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat  

85. Klien akan menilai potensi risiko dan dampak dari kegiatan proyek dan menginformasikan 

potensi bahaya kepada masyarakat terdampak. Klien juga akan membantu dan berkolaborasi dengan 

masyarakat dan pemerintah daerah setempat dalam persiapan menanggapi situasi darurat, terutama 

bila partisipasi dan kolaborasi mereka diperlukan untuk menanggapi situasi darurat tersebut. Jika 

pemerintah daerah kurang memiliki kapasitas dalam melakukan tanggap darurat secara efektif, klien 

akan berperan aktif dalam mempersiapkan dan menanggapi keadaan darurat yang terkait dengan 

proyek tersebut. Klien akan mendokumentasikan kegiatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat, sumber 

daya, dan tanggung jawab serta akan mengungkapkan informasi yang sesuai dalam rencana tindakan 

atau dokumen terkait lainnya kepada masyarakat terdampak dan instansi pemerintah terkait.  

3.4.1.8 Persyaratan Personel Keamanan  

86. Jila klien secara langsung mempekerjakan karyawan atau karyawan kontrak atau kontraktor 

untuk memberikan pelayanan keamanan untuk melindungi personel dan harta benda, maka klien akan 

menilai risiko di dalam dan di luar lokasi proyek yang diajukan tersebut dengan pengaturan 

keamanannya. Dalam membuat pengaturan tersebut, klien akan dipandu oleh prinsip proporsionalitas, 

praktik internasional yang baik dalam hal perekrutan, peraturan perilaku, pelatihan, pembinaan dan 

pemantauan personil tersebut, dan hukum yang berlaku. Klien akan membuat daftar pertanyaan yang 

masuk akal untuk memastikan bahwa penyedia jasa keamanan tidak terlibat dalam pelanggaran di 

masa lalu, akan melatih secara memadai dalam penggunaan tindakan tegas (dan bila diperlukan, 

senjata api) dan tindakan yang sesuai terhadap pekerja dan masyarakat terdampak, dan meminta 

mereka untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Klien tidak akan mendukung penggunaan 

                                                      

 

23 Misalnya, perubahan penggunaan lahan atau hilangnya daerah penyangga alami seperti lahan basah, mangrove, dan 
hutan dataran tinggi yang mengurangi dampak bahaya alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran, dapat 
menyebabkan peningkatan kerentanan dan risiko yang terkait dengan keselamatan masyarakat dan dampaknya. 
24 Air bersih adalah contoh penyediaan jasa ekosistem. 
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kekerasan kecuali bila digunakan untuk tujuan preventif dan defensif yang sebanding dengan sifat dan 

tingkat ancaman. Mekanisme pengaduan harus memungkinkan masyarakat terdampak untuk 

mengungkapkan pengaduan tentang pengaturan keamanan dan tindakan petugas keamanan. 

87. Jika petugas keamanan pemerintah dikirim untuk memberikan layanan keamanan bagi klien, 

klien akan menilai risiko yang timbul dari penggunaan petugas tersebut, dan mendorong otoritas publik 

yang relevan untuk mengungkapkan pengaturan keamanan untuk fasilitas klien kepada publik, dengan 

fokus pada masalah keamanan.  

88. Klien akan mempertimbangkan dan, bila perlu menyelidiki tuduhan yang kredibel terhadap 

tindakan petugas keamanan yang melanggar hukum atau kasar, mengambil tindakan (atau mendesak 

pihak-pihak yang tepat untuk mengambil tindakan) untuk mencegah kejadian itu terulang kembali, dan 

bila sesuai, melaporkan tindakan yang tidak sesuai hukum dan kasar tersebut kepada otoritas publik. 

 

. 
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3.5. PRINSIP 5: PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI 

SECARA PAKSA 
 

89. Pemukiman kembali secara paksa merujuk kepada berpindahnya struktur fisik (karena 

relokasi, atau kehilangan tempat bernaung), dan berpindahnya kegiatan ekonomi (hilangnya aset atau 

akses yang mengakibatkan hilangnya sumber penghasilan atau cara-cara berpenghidupan) sebagai 

akibat dari kegiatan proyek yang membutuhkan tanah25. Pemukiman kembali dianggap tidak sukarela 

atau terpaksa ketika individu-individu yang terdampak atau masyarakat, tidak memiliki hak untuk 

menolak pengadaan tanah sehingga mengakibatkan terjadi pemindahan. Hal ini dapat muncul pada 

kasus; (i) pengadaan tanah yang mengikuti undang-undang yang berlaku, atau pembatasan manfaatan 

lahan yang berdasarkan pada kepentingan utama26, (ii) jika negosiasi antara pembeli dan pemilik tanah 

gagal, maka pihak pembeli dapat mengambil tanah, atau menerapkan pembatasan pemanfaatan tanah 

dengan keabsahan hukum.   

90. Hanya jika dikelola dengan baik, maka pemukiman kembali secara paksa akan mengakibatkan 

kesusahan dan pemiskinan yang berlarut-larut bagi orang-orang atau masyarakat yang terdampak, dan 

juga bagi kerusakan lingkungan, dan tekanan sosial di wilayah dimana mereka ditempatkan. Untuk 

alasan-alasan inilah, maka pemukiman kembali secara paksa harus dihindari atau paling tidak 

diminimalkan. Namun jika hal itu tidak dapat dihindari, maka perlu ada upaya-upaya untuk memitigasi 

dampak-dampak yang tidak diinginkan dari orang-orang atau masyarakat yang tergusur dan 

masyarakat penerima27 dengan membuat rencana yang dirancang dengan baik dan dilaksanakan 

dengan baik pula. Pengalaman menunjukkan bahwa keterlibatan langsung dari klien dalam proses 

pemukiman kembali bisa membuahkan hasil yang efektif secara biaya, efisien, dan pelaksanaan yang 

tepat waktu, dan juga menghasilkan upaya-upaya yang lebih kreatif dalam memperbaiki penghidupan 

masyarakat yang terdampak proyek.  

91. Pemukiman kembali melalui negosiasi dapat membantu untuk menghindari penggusuran tanah 

secara paksa dengan menggunakan perundang-undangan pemerintah yang dapat menggusur orang 

secara paksa. Pemukiman kembali dengan negosiasi biasanya dapat dicapai dengan cara memberikan 

kompensasi yang adil, dan insentif lain, serta manfaat, kepada orang-orang atau masyarakat yang 

terdampak, dan dengan memitigasi risiko dari informasi yang asimetrik dan posisi tawar. Klien didorong 

untuk mengedepankan upaya-upaya negosiasi sukarela ini jika memungkinkan, bahkan ketika 

sebetulnya mereka punya upaya-upaya hukum untuk memperoleh tanah tanpa persetujuan pemiliknya.  

92. Diterapkan atau tidaknya prinsip ini dikenali melalui proses penilaian sosial dan lingkungan, 

sedangkan pelaksanaan yang dipandang perlu dari Prinsip ini dikelola melalui sistem manajemen sosial 

dan lingkungan milik klien. Penilaian tentang sistem manajemen sosial dan lingkungan telah dijelaskan 

di dalam Prinsip 1.  

93. Prinsip ini diterapkan kepada pemindahan fisik atau ekonomi akibat dari beberapa tipe 

transaksi tanah berikut ini;  

                                                      

 

25 Pengadaan tanah termasuk pembelian tanah langsung dan pembelian atas hak penggunaannya, seperti ROW. 
26 Pembatasan ini termasuk pembatasan akses terhadap pemanfaatan atas wilayah konservasi.  
27 Sebuah masyarakat penerima adalah semua masyarakat yang menerima orang-orang atau kelompok yang tergusur. 
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 Tipe I: hak atas tanah dan hak pemanfaatan tanah untuk proyek sektor swasta yang diambil 

melalui prosedur-prosedur yang wajib dilaksanakan; 

 Tipe II: hak atas tanah atau hak pemanfaatannya untuk proyek swasta yang diambil melalui 

perundingan dengan pemilik tanah atau, dengan mereka yang memiliki hak hukum atas tanah, 

termasuk mereka yang memiliki hak atas tanah komunal atau tanah adat yang diakui oleh 

negara, jika upaya pengambilalihan tanah lewat cara kewajiban dan negosiasi28 gagal 

dilakukan;  

 Tipe III: situasi proyek yang membatasi kelompok-kelompok masyarakat untuk mengakses 

sumberdaya alam atau kehilangan akses kepada pemanfaatan sumberdaya yang biasanya 

dimilikinya melalui hak-hak tradisionalnya29; 

 Tipe IV: situasi proyek yang menggusur orang atau masyarkat yang tidak memiliki hak hukum 

atas tanah atau hak pemanfaatan30; atau, 

 Tipe V: pembatasan akses dan pemanfaatan tanah, atau sumber-sumberdaya lain termasuk 

properti komunal dan sumberdaya alam seperti misalnya sumberdaya laut, perairan tawar, 

kayu and hasil hutan non-kayu, tumbuhan obat, wilayah berburu dan meramu, daerah 

penggembalaan, dan berkebun31. 

94. Prinsip ini tidak diterapkan atas pemukiman kembali akibat transaksi sukarela (antara lain; 

transaksi melalui pasar dimana penjual tidak berkewajiban untuk menjual tanahnya dan pembeli tidak 

dapat memaksa pemilik, juga dengan menggunakan prosedur wajib, jika negosiasinya tidak terjadi). 

Prinsip ini juga tidak diterapkan kepada proyek yang tidak mengubah tata guna tanah sehingga tidak 

berdampak kepada penghidupan masyarakat atau kelompok masyarakat32.  

95. Di dalam situasi dimana proyek memberi dampak yang tidak diinginkan terhadap ekonomi, 

sosial, atau lingkungan, yang diakibatkan oleh faktor lain diluar dampak dari pengadaan tanah (seperti 

hilangnya akses atas aset atau sumber daya alam, atau pembatasan atas pemanfaatan tata guna 

tanah), maka dampak itu perlu dihindari, diminimalkan, dimitigasi atau dikompensasi sebagaimana 

disyaratkan dalam Prinsip 1. Jika dampak ini berkembang menjadi dampak yang tidak diingingkan 

selama proyek berlangsung, maka klien perlu untuk mempertimbangkan menerapkan Prinsip 5, 

meskipun tidak ada unsur pengambilan tanah dan penggusuran masyarakat.  

  

                                                      

 

28 Negosiasi ini bisa dilakukan oleh pihak swasta yang membutuhkan tanah atau oleh agen. Dalam kasus dimana proyek 

swasta pengadaan tanahnya dilakukan oleh pemerintah, maka negosiasi bisa dilakukan oleh pemerintah atau oleh pihak 
swasta yang bertindah sebagai agen dari pemerintah. 

29 Dalam situasi ini, masyarakat terdampak biasanya tidak memiliki kepemilikan secara formal. Hal ini termasuk juga 

pada lingkungan perairan laut dan darat. Prinsip ini juga bisa diaplikasikan pada proyek yang berada di wilayah 
keanekaragaman hayati atau wilayah penyangga. 

30 Beberapa orang mungkin tidak memiliki hak hukum atas tanah yang mereka kuasai, Prinsip ini mensyaratkan bahwa 

aset-aset non-tanah harus dipertahankan, digantikan, atau dikompensasi jika berkenaan dengan; relokasi berikut aturan-
aturan penggunaan tanah; dan mengembalikan penghidupan masyarakat.  

31 Aset sumber daya alam yang dimaksud dalam Prinsip ini setara dengan pelayanan yang diberikan oleh ekosistem 

sebagaimana dipaparkan di dalam Prinsip 6. 
32 Dampak-dampak yang lebih umum terhadap masyarakat atau kelompok, dimuat di dalam Prinsip 1. Sebagai contoh, 

terganggunya akses kepada deposit mineral yang biasa dilakukan oleh penambang tradisional. 
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3.5.1. Persyaratan Umum 
 

3.5.1.1 Rancangan Proyek  

96. Klien perlu untuk mempertimbangkan rancangan alternatif lain yang layak, untuk bisa 

menghindarkan, atau paling tidak meminimalkan dampak dari pemindahan fisik maupun ekonomi, 

bersamaan dengan upaya menyeimbangkan keuntungan atau manfaat bagi lingkungan dan sosial, 

serta menyeimbangkan biaya dan manfaat, dengan memperhatikan dampak-dampak kepada 

masyarakat terdampak yang miskin dan rentan.  

3.5.1.2 Kompensasi dan Manfaat bagi Orang-orang yang Tergusur 

97. Jika penggusuran tidak dapat dihindari, klien akan menawarkan kompensasi secara penuh dan 

pendampingan bentuk lain kepada orang-orang atau masyarakat terdampak, agar dapat meningkatkan 

taraf kehidupan mereka atau paling tidak memulihkan penghidupan mereka. Standar untuk kompensasi 

yang diberikan akan diperlakukan secara transparan dan konsisten dengan proyek. Jika penghidupan 

dari orang-orang yang tergusur masih bergantung pada tanah, atau tanah dimiliki secara kolektif, maka 

klien sebaiknya menawarkan kompensasi yang berbasis pada tanah juga, jika hal itu memungkinkan. 

Klien hanya berhak untuk mendapatkan lahan/tanah ketika kompensasi sudah dibayarkan33. Klien akan 

memberikan peluang bagi masyarakat atau orang tergusur untuk mengambil manfaat pembangunan 

dari proyek.  

3.5.1.3 Konsultasi 

98. Sesudah membuka semua informasi-informasi yang relevan, klien akan berkonsultasi kepada 

masyarakat terdampak dan memfasilitasi partisipasi mengenai informasi yang diterimanya, termasuk 

kepada masyarakat setempat , sebagaimana dijelaskan dalam persyaratan di Prinsip 1 mengenai 

pelibatan pemangku kepentingan. Dalam hubungannya dengan pemukiman kembali dan proses 

pemulihan penghidupan, klien akan menerapkan proses pembuatan keputusan yang memuat pilihan-

pilihan alternatif, jika memungkinkan. Pengungkapan  informasi mengenai proyek akan terus dilakukan 

selama periode pemantauan dan evaluasi dari pembayaran kompensasi, aktivitas pemulihan 

penghidupan, dan upaya pemukiman kembali, untuk mencapai hasil akhir yang konsisten dengan yang 

dipersyaratkan dalam Prinsip ini.  

3.5.1.4 Mekanisme Penanganan Keluhan  

99. Klien harus membuat sebuah mekanisme penanganan keluhan sebagaimana dipersyaratkan 

dalam Prinsip 1, untuk menerima dan mengatasi persoalan-persoalan mengenai kompensasi dan 

relokasi yang diungkapkan oleh orang-orang tergusur atau anggota masyarakat yang menerima 

mereka, termasuk mekanisme alternatif yang ditujukan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara 

yang tidak memihak.   

                                                      

 

33 Pada beberapa kasus dimana klien tidak mungkin untuk membayar semua kompensasi sebelum memperoleh 

kepemilikan tanah (misalnya jika pemilik tanah yang sebelumnya sedang berseteru), kepemilikan tanah sebaiknya 
diidentifikasikan dan disetujui berdasarkan kasusnya, dan dana kompensassinya sebaiknya disediakan, contohnya, 
melalui setoran ke rekening penampungan sebelum dilakukan pemindahan.   
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3.5.1.5 Pemukiman Kembali dan Rencana Pemulihan Penghidupan serta Pelaksanaannya 

100. Jika pemukiman kembali secara paksa tidak dapat dihindari, baik sebagai akibat dari 

pengambilalihan atau cara negosiasi, maka klien harus melakukan sensus untuk memperoleh data 

basis sosial ekonomi yang akurat, untuk menjadi alat bantu identifikasi atas orang-orang yang tergusur 

oleh proyek, dan untuk menentukan siapa-siapa yang layak mendapatkan kompensasi dan 

pendampingan, dan juga untuk mencegah munculnya orang-orang yang tidak berhak menuntut 

kompensasi. Jika prosedur pemerintah mengabaikan hal ini, klien perlu untuk menentukan sebuah 

batas waktu mengenai orang yang berhak. Informasi berkaitan dengan batas waktu akan 

didokumentasikan dan didisebarkan kepada masyarakat di wilayah proyek berada. 

101. Jika masyarakat terdampak menolak kompensasi yang ditawarkan sebagaimana telah 

dipersyaratkan dalam prinsip ini, sehingga, pengambilalihan atas nama prosedur hukum dapat 

berlangsung, klien perlu untuk mencoba peluang-peluang dengan bekerjasama dengan pemerintah, 

dan jika diperbolehkan, klien bisa memainkan peran aktif dalam merencanakan dan melaksnakan 

program pemukiman kembali dan memantaunya.  

102. Rencana Pemukiman Kembali (RAP) dan atau rencana pemulihan penghidupan dan 

pelaksanaannya dianggap selesai ketika dampak-dampak yang tidak diinginkan akibat proyek telah 

ditanggapi dan diselesaikan sesuai dengan apa yang direncanakan dan yang menjadi tujuan dari 

Prinsip ini. Klien harus mendokumentasikan semua transaksi dalam pengadaan tanah, juga 

kompensasi-kompensasinya dan relokasinya. Klien juga harus membuat prosedur untuk memantau 

dan mengevaluasi, pelaksanaan dari rencana tersebut dan membuat tindakan perbaikan jika 

diperlukan. Sebuah pemukiman kembali dianggap sudah selesai jika dampak pemindahan masyarakat 

telah dilakukan sesuai cara yang konsisten dan obyektif sesuai dengan Prinsip ini. Evaluasinya 

mencakup paling tidak hal-hal berikut ini: 

 Kajian atas upaya mitigasi yang berhasil dilaksanakan oleh klien; 

 Perbandingan pelaksanaan hasil dengan rencana; dan 

 Kesimpulan apakah proses pemantauan bisa diselesaikan.  

 

3.5.2. Pemindahan 

103. Orang-orang yang tergusur dapat diklasifikasikan sebagai orang yang; (i) memiliki hak hukum 

formal atas tanah yang mereka duduki, (ii) tidak memiliki hak hukum atas tanah, tetapi memiliki klaim 

atas tanah yang diakui oleh undang-undang nasional34, (iii) tidak memiliki hak hukum atas tanah 

ataupun klaim diatasnya35.   

104. Pengadaan tanah untuk proyek bisa berdampak pada pemindahan fisik dan juga kegiatan 

ekonomi masyarakat. Sehingga ada persyaratan-persyaratan yang perlu diterapkan atas mereka.  

                                                      

 

34 Klaim semacam ini bisa muncul dari bentuk kepemilikan yang berlawanan atau dari hukum adat atau tradisi 

35 Misalnya adalah orang-orang yang menduduki secara ilegal dan bersifat oportunis, dan merupakan pendatang baru 

yang mencari keuntungan ekonomi tidak lama sebelum tanggal penentuan. 
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3.5.2.1 Pemindahan FIsik 

105. Jika proyek melibatkan pemindahan secara fisik, klien harus membuat rencana tindakan 

pemukiman kembali atau RAP. Rencana tindakan ini dirancang untuk memitigasi dampak negatif dari 

pemindahan itu, mengidentifikasi peluang-peluang pengembangan, menata pemukiman kembali 

dengan jadwal dan kompensasi untuk semua kategori masyarakat terdampak. 

106. Jika orang yang tinggal di wilayah proyek harus pindah ke lokasi lain, maka  klien akan; (i) 

menawarkan kepada mereka pilihan-pilihan pengganti yang layak, termasuk kompensasi uang yang 

cukup atau untuk bermukim kembali di tempat yang layak, dan (ii) memberikan bantuan berkaitan 

dengan relokasi yang diperlukan oleh orang-orang yang tergusur terutama perhatian khusus bagi 

mereka yang miskin dan rentan. Alternatif perumahan dan/atau kompensasi tunai harus diberikan 

sebelum mereka dipindahkan. Pemukiman baru bagi mereka yang tergusur seharusnya memiliki 

kondisi-kondisi yang lebih baik. Klien harus menghormati lembaga-lembaga sosial dan budaya milik 

kelompok yang tergusur maupun yang dimiliki masyarakat penerima.  

107. Dalam kasus pemindahan kategori nomor (i) dan (ii), klien akan menawarkan pilihan-pilihan 

properti sebagai pengganti yang nilainya setara atau lebih tinggi, atau untuk lokasi yang baru tersebut 

memiliki karakteristik yang lebih baik, dan memiliki manfaat-manfaat lebih, atau kompensasi tunai 

secara penuh sesuai nilai yang berlaku dan patut36.  

108. Dalam pemindahan kategori (iii), klien akan menawarkan pilihan-pilihan perumahan yang layak 

huni dengan pengamanan aturan-aturannya sehingga masyarakat tergusur dapat menetap secara 

hukum tanpa risiko tergusur lagi. Jika ada orang-orang tergusur yang memiliki atau menguasai 

bangunan, maka klien akan mengkompensasinya, yang dapat berupa hal-hal lain selain tanah seperti 

bangunan rumah atau perbaikan lain yang menyangkut tanah, dalam jumlah nilai atau biaya penuh, 

yang akan diberikan kepada mereka yang telah teridentifikasi sebelum jatuh waktu tanggal penutupan 

(“cut-off date”). Kompensasi dalam bentuk non-tunai dapat diberikan yang setara dengan kompensasi 

tunai jika memungkinkan. Berdasarkan konsultasi dengan orang tergusur, klien akan memberikan 

pendampingan yang cukup bagi orang terpindahkan agar dapat memiliki standar kehidupannya kembali 

di lokasi37 yang baik. Klien tidak diwajibkan untuk mengkompensasi atau mendampingi mereka yang 

merambah masuk ke dalam area proyek sesudah ditetapkannya tanggal penutupan. 

109. Jika masyarakat adat terkena pemindahan fisik dari tanah-tanah adat atau ulayatnya yang 

dimanfaatkan, maka klien akan menerapkan Prinsip ini kepada situasi tersebut. 

110. Klien tidak boleh melakukan penggusuran paksa38 kecuali sesuai ketentuan Perundangan 

Indonesia dan yang persyaratan dari Prinsip ini.  

                                                      

 

36 Pembayaran kompensasi secara tunai untuk aset yang hilang menjadi tepat ketika; (a) penghidupannya tidak berbasis 
pada tanah, (b) penghidupannya berbasis pada tanah tetapi tanah yang diambil oleh proyek adalah merupakan bagian 
tanah yang kecil dari aset-aset terdampak dan juga tanah-tanah tinggalan yang layak secara ekonomi; atau (c) adanya 
pasar tanah yang aktif, perumahan dan ketenagakerjaan, dimana orang-orang yang terpindahkan memanfaatkan pasar-
pasar tersebut dan ada cukup pasokan tanah dan perumahan. Tingkat kompensasi tunainya seharusnya cukup memadai 
untuk menggantikan hilangnya tanah dan aset lain dalam jumlah yang setara atau penuh sesuai harga pasaran setempat.  
37 Relokasi pendudukan secara informal di wilayah urban seringkali ada timbal-balik penggantinya. Sebagai contoh, 
keluarga-keluarga yang terelokasi mungkin memperoleh keamanan kontrak, tetapi mereka dirugikan dalam hal lokasi. 
38 Penggusuran paksa: adalah sebuah tindakan pemindahan secara permanen diluar kehendak individu, keluarga 
dan/atau komunitas dari tanah atau rumahnya yang telah menjadi tempat huniannya, tanpa memberikan perlindungan 
secara hukum dan perlindungan lainnya.  
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3.5.2.2 Pemindahan Ekonomi 

111. Jika pengadaan tanah untuk proyek mengakibatkan hilangnya pendapatan atau penghidupan, 

terlepas dari apakah masyarakat terdampak juga mengalami pemindahan fisik maka klien akan 

mematuhi persyaratan sebagaimana hal-hal berikut ini;  

 Memenuhi kompensasi kepada orang-orang yang terpindahkan atas aset dan aksesnya secara 

menyeluruh;  

 Pada situasi dimana pengadaan tanah atau pembatasan pemanfaatan lahan berdampak 

kepada bangunan komersial, maka kompensasi yang diberikan kepada pemilik bisnis berupa 

pembiayaan untuk membangun kembali usahanya di tempat lain dan kehilangan 

pendapatannya selama masa transisi, dan biaya transfer dan pemasangan ulang yang 

diperlukan, mesin-mesin dan peralatan lain; 

 Memberikan properti pengganti (misalnya, lokasi untuk kegiatan agrikultur atau komersial) 

yang setara atau melebihi dari nilai asal, dengan penggantian penuh, kepada orang yang 

memiliki hak atau klaim atas tanah dengan bukti kepemilikan yang sah menurut undang-

undang;  

 Mengkompensasi masyarakat/orang terdampak secara ekonomi tapi tidak memiliki hak hukum 

atas tanah atas aset yang hilang (misalnya tanaman, bangunan irigasi, dan penambahan lain 

atas tanah), diluar tanah, penggantiannya secara penuh. Klien tidak diwajibkan untuk 

mengkompensasi atau mendampingi pendudukan liar yang mencari keuntungan dengan 

merambah ke dalam area proyek sesudah diberlakukannya tanggal penghentian;  

 Memberikan tambahan pendampingan (fasilitas kredit, pelatihan, peluang kerja) dan peluang-

peluang lain untuk memperbaiki atau paling tidak memulihkan kapasitas mereka untuk 

mendapatkan penghasilan, tingkat produksinya, dan standar kehidupan secara ekonomi, 

kepada orang yang terpindahkan secara ekonomi yang penghidupannya sangat terdampak 

sebagai berikut:  

 Bagi orang yang penghidupannya mengandalkan tanah, penggantian tanah dengan 

kombinasi beberapa potensi lain yang produktif, dan lokasi yang bagus, serta faktor-faktor 

lain yang lebih baik atau paling tidak setara dengan yang telah hilang;  

 Bagi orang terdampak yang penghidupannya mengandalkan sumber daya alam atau 

sumber lainnya, klien akan mengupayakan diantaranya akses kepada sumber daya secara 

keberlanjutan, atau memberikan akses kepada beberapa alternatif sumber daya lain yang 

sekiranya setara untuk dapat memberikan penghidupan. Manfaat dan kompensasi yang 

diasosiasikan dengan pemanfaatan sumber daya alam bisa dilakukan secara kolektif, 

daripada diberikan kepada individu atau rumah tangga;  

 Jika pada situasi tertentu, klien tidak mampu memberikan ganti rugi berupa tanah atau 

sumber daya yang setara sebagaimana dipaparkan di atas, klien akan memberikan 

alternatif lain yang menghasilkan pendapatan (misalnya, fasilitas kredit, pelatihan, tunai, 

atau peluang kerja).  

 Memberikan bantuan pada masa transisi kepada mereka yang secara ekonomi terpindahkan, 

sebagaimana diperlukan, didasari pada perhitungan yang sesuai dengan waktu yang 

dibutuhkan bagi mereka untuk dapat memulihkan kapasitas mendapatkan penghasilan 

kembali, tingkat produksinya, dan standar penghidupan.  
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112. Jika ada masyarakat adat/asli terpindahkan secara ekonomi (tapi tidak terpindahkan secara 

fisik) sebagai akibat dari pengadaan tanah bagi proyek, maka klien akan menerapkan persyaratan-

persyaratan dalam Prinsip ini sebagaimana dijelaskan dalam  Prinsip 7.  

 

3.5.3. Kewajiban Sektor Swasta terhadap Program Pemukiman Kembali 

yang Diprakarsai Pemerintah 

113. Jika pengadaan tanah dan pemukiman kembali merupakan kewajiban pemerintah, maka klien 

akan berkerjasama dengan badan pemerintah yang terkait sejauh diizinkan oleh pemerintah, untuk 

mencapai tujuan yang dikehendaki dan konsisten dengan Prinsip ini. Selanjutnya, jika kapasitas 

pemerintah terbatas dalam hal ini, maka klien akan memainkan peran aktif di tahap perencanaan 

pemukiman kembali, pelaksanaannya dan pemantauannya, sebagaimana dideskripsikan pada 

paragraf-paragraf berikut ini.   

114. Pada contoh transaksi tipe I (pengadaan tanah atau prosedur hukum lainnya oleh pemerintah) 

yang melibatkan perpindahan ekonomi dan fisik, dan transaksi tipe II (melalui negosiasi) yang 

mengakibatkan perpindahan fisik, maka klien akan melakukan identifikasi dan memaparkan upaya 

pemukiman kembali dari pemerintah. Jika upaya-upaya ini tidak memenuhi persyaratan dari prinsip ini, 

maka kien akan melakukan sebuah “Supplementary Resettlement Plan” atau Rencana Pelengkap 

untuk Pemukiman kembali (atau sebuah kerangka kerja) yang bersamaan dengan dokumen-dokumen 

yang disiapkan oleh pemerintah terkait, yang diusahakan untuk sesuai persyaratan prinsip ini (yaitu 

tertera pada Persyaratan Umum, dan persyaratan untuk pemindahan fisik dan ekonomi di atas). Klien 

mungkin perlu untuk memuat didalamnya hal-hal berikut:  

(i) Identifikasi orang terdampak dan bentuk dampak-dampaknya; 

(ii) Deskripsi dari aktivitas yang dilakukan atas nama regulasi, termasuk mengenai hak orang 

terdampak yang bisa diberikan berdasarkan hukum yang sesuai dan perundangan yang 

berlaku;  

(iii) Suplemen atau pelengkap yang diusulkan berisi upaya menjembatani kesenjangan antara 

hak-hak kompensasi yang diberikan dan persyaratan yang dikehendaki dalam prinsip ini; 

dan  

(iv) Pelaksanaan kewajiban finansial dari pihak badan pemerintah/atau klien dalam 

pelaksanaan rencana pelengkap pemukiman kembali.  

115. Dalam transaksi tipe II yang mengakibatkan perpindahan kegiatan ekonomi (tapi tidak secara 

fisik), makan klien akan mengidentifikasi dan memaparkan prosedur-prosedur yang menjadi kewajiban 

badan pemerintah yang bertanggungjawab, yang dipakai untuk membayar kompensasi kepada 

masyarakat terdampak. Jika prosedur-prosedur itu tidak sesuai dengan persyaratan dalam prinsip ini, 

maka klien akan membuat sendiri prosedur untuk melengkapi kekurangan milik pemerintah.  

116. Jika diizinkan oleh badan pemerintah yang bertanggungjawab, klien akan bekerjasama dengan 

badan yang bersangkutan untuk; (i) melaksanakan rencana dan prosedur sebagaimana dipaparkan di 

paragraf di atas, (ii) memantau kegiatan pemukan kembali yang dilakukan pemerintah hingga aktitivas 

tersebut selesai.  
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3.5.4. Prosedur Pengadaan Tanah di dalam Konteks Indonesia 

117. Prinsip-prinsip di atas memberikan panduan secara menyeluruh. Panduan khusus mengenai 

isu-isu yang terkait dengan penerapan Prinsip ini di Indonesia akan mengikuti peraturan dan 

perundang-undangan terkini yang berlaku dari waktu ke waktu. Unit Manajemen Sosial dan Lingkungan 

IIF akan melakukan pemutahiran dan memastikan kepatuhannya terhadap Prinsip 5 ini. 
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3.6. PRINSIP 6:  KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN 

PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM  

 

118. Prinsip 6 menyadari bahwa perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati – 

mempertahankan jasa ekosistem, dan mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan adalah hal 

yang fundamental didalam pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip ini mencerminkan tujuan dari 

Konvesi Keanekaragaman Hayati39 (“Convention on Biological Diversity”) untuk mengkonservasi 

keanekaragaman biologi dan mendorong penggunaan sumberdaya alam (SDA) terbarukan dengan 

cara-cara yang berkelanjutan. Dalam prinsip ini juga membahas bagaimana klien dapat menghindari 

atau memitigasi ancaman kepada keanekaragaman hayati yang timbul dari beroperasinya kegiatan 

klien dan juga membahas bagaimana mengelola SDA terbarukan. 

119. Diterapkan atau tidaknya prinsip ini dikenali melalui proses Penilalian Sosial dan Lingkungan 

adapun pelaksaaan dari tindakan  yang dipandang perlu untuk memenuhi persyaratan ini dikelola 

melalui Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan (SEMS) yang dimiliki klien, seperti yang dijelaskan 

pada Prinsip 1. 

120. Berdasarkan pada penilaian risiko dan dampak serta kerentanan dari keanekaragaman hayati 

dan keberadaan SDA, persyaratan dari Prinsip ini berlaku untuk semua habitat baik yang sudah 

mengalami gangguan sebelumnya atau yang belum, apakah secara hukum dilindungi atau tidak, dan 

dampak potensialnya pada atau tergantung pada jasa ekosistem dimana klien mempunyai kontrol 

secara langsung atau pengaruhnya sangat penting. 

121. Bila upaya menghindari dampak tidak memungkinkan pada keanekaragaman hayati dan jasa 

ekosistem, maka tindakan yang harus dilakukan adalah melakukan upaya untuk meminimalkan 

dampak serta memulihkan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistemnya. Pendugaan dampak 

proyek pada keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem untuk jangka panjang, klien harus 

mengadopsi sebuah praktek manajemen yang adaptif didalam penerapan tindakan mitigasi dan 

manajemen yang responsif untuk kondisi-kondisi yang berubah dan hasil dari pemantauan selama 

siklus hidup proyek.   

 

3.6.1. Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati  

122. Untuk menghindari atau meminimalkan dampak kepada keanekaragaman hayati didalam 

wilayah pengaruh proyek, klien akan mengkaji dampak penting proyek pada semua tingkatan 

keanekaragaman hayati sebagai bagian terpadu dari proses Penilaian Sosial dan Lingkungan. 

Penilaian ini akan mempertimbangkan perbedaan nilai terkait dengan keanekaragaman hayati oleh 

para pemangku kepentingan, dan juga identifikasi dampak pada jasa ekosistem. Penilaian akan fokus 

pada ancaman utama keanekaragaman hayati, termasuk perusakan habitat dan serbuan spesies 

asing. 

123. Hirarki mitigasi dari perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati termasuk 

Penggantian Keanekaragaman Hayati (“Biodiversity offset”), yang dapat dipertimbangkan hanya 

                                                      

 

39   Keanekaragaman hayati diartikan sebagai variabel antara organisme hidup dari semua sumber daya termasuk, antara 
lain, ekosistem terestrial, laut dan perairan lainnya serta kompleksitas ekologi di mana mereka berperan; yang mencakup 
keragaman di dalam spesies itu sendiri, antar spesies, maupun dari ekosistem. 
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apabila setelah tindakan menghindari, meminimalkan, dan tindakan pemulihan sudah dilakukan secara 

tepat40. Sebuah upaya “Biodiversity offset” harus dirancang dan diterapkan untuk mencapai sebuah 

hasil (outcome)41 konservasi yang terukur dimana secara rasional diharapkan tindakan tersebut dapat 

menghasilkan keanekaragaman hayati yang sepadan (“no net loss”) dan bila memungkinkan 

menghasilkan keanekargamanan hayati yang lebih baik dari sebelumnya (“a net gain”) 42. Namun untuk 

habitat kritis dipersyarakan untuk seuah hasil yang lebih baik dari yang sebelumnya Sebuah 

Penggantian Keanekaragaman Hayati seharusnya dirancang dengan prinsip sepadan atau menjadi 

lebih baik dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan informasi dan praktek yang ada pada 

saat ini. Tenaga ahli eksternal dengan pengetahuan yang mumpuni tentang rancang “offset” harus 

terlibat didalam pelaksanaan pembangunan sebuah “offset” ini. 

3.6.1.1 Habitat 

124. Habitat didefinisikan sebagai sebuah unit geografi terrestrial, perairan tawar atau laut atau 

udara yang mendukung organisme hidup serta interaksinya dengan lingkungan abiotik. Untuk tujuan 

pelaksanaan dari Prinsip ini, habitat dibagi menjadi habitat termodifikasi, habitat alami dan habitat kritis. 

125. Perusakan habitat di anggap sebagai ancaman utama untuk mempertahankan 

keanekaragaman hayati. Habitat dapat dibagi kedalam habitat alami (dimana lahan dan wilayah 

perairannya, dengan komunitas biologi yang sebagian besarnya terbentuk dari tumbuhan dan hewan 

asli daerah tersebut, dan aktivitas manusianya, secara esensial, tidak mengubah daerah fungsi 

ekologis primernya) dan habitat termodifikasi (dimana secara nyata telah terjadi perubahan pada 

habitat alami, yang seringkali ditandai dengan adanya introduksi spesies tumbuhan dan hewan baru, 

seperti wilayah pertanian). Kedua tipe habitat tersebut dapat mendukung peran penting dari 

keanekaragaman hayati di seluruh tingkatan, termasuk spesies endemik maupun spesies yang 

terancam punah.  

3.6.1.2 Habitat Termodifikasi 

126. Suatu habitat mungkin terdiri dari spesies tumbuhan dan/atau hewan yang bukan asli dari 

daerah tersebut dalam proporsi yang cukup besar, dan/atau dimana kegiatan manusia secara 

substansial telah mengubah sebuah fungsi ekologis primernya dan komposisi spesiesnya43, yang 

                                                      

 

40  Penggantian Keanekaragaman Hayati ("Biodiversity offsets") adalah hasil dari tindakan konservasi yang terukur 
dimana tindakan tersebut dirancang untuk mengkompensasi residu dampak yang merugikan pada keanekaragaman 
hayati akibat pembangunan suatu proyek dan residu dampak masih ada, meskipun tindakan penghindaran, minimalisasi 
dan restorasi yang tepat telah dilakukan. 
41 Hasil konservasi yang terukur untuk keanekaragaman hayati harus ditunjukkan secara “in situ” (setempat) dan pada 
skala geografis yang sesuai (misalnya, lokal, tingkat lansekap, nasional, regional). 
42     Prinsip sepadan atau lebih baik menunjukkan bahwa penggantian keanekaragaman hayati harus dirancang untuk 
melestarikan nilai keanekaragaman hayati yang sama dengan terdampak proyek (“an in-kind offset" – sebuah 
penggantian dengan target yang sama dengan kerugian keanekaragaman hayati yang hilang akibat proyek). Namun, 
dalam situasi tertentu, area keanekaragaman hayati yang akan terkena dampak proyek mungkin bukan prioritas nasional 
maupun lokal, dan mungkin ada area lain yang memiliki keanekaragaman hayati dengan nilai serupa yang merupakan 
prioritas lebih tinggi untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dan dalam ancaman yang akan segera terjadi, atau 
membutuhkan perlindungan atau manajemen yang efektif. Dalam situasi ini, mungkin tepat untuk mempertimbangkan 
sebuah penggatian yang lebih baik dengan target yang berbeda dengan kerugian keanekaragaman hayati yang hilang 
akibat proyek ("out-of-kind offset") (yaitu, di mana penggatian ini menargetkan keanekaragaman hayati dengan prioritas 
lebih tinggi daripada yang dipengaruhi oleh proyek) dimana untuk habitat kritis akanmemenuhi persyaratan Habitat Kritis 
dari Prinsip ini. 
43  Diluar habitat yang sudah dikonversi untuk antispasi sebuah proyek.  
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mungkin termasuk wilayah-wilayah yang dikelola untuk pertanian, hutan produksi industri, zona 

reklamasi44 pantai dan reklamasi lahan basah. 

127. Prinsip ini berlaku untuk wilayah dengan habitat yang telah temodifikasi termasuk yang 

mempunyai nilai keanekaragaman hayati yang penting, seperti yang ditentukan dalam proses 

identifikasi risiko dan dampak dalam Prinsip 1. Klien akan melakukan upaya meminimalkan konversi 

atau degradasi dari habitat termodifikasi tersebut, dan juga akan mengidentifikasi peluang untuk 

memperbaiki habitat dan melindungi serta mengkonservasi kenakeragaman hayatinya sebagai bagian 

dari opersional klien.   

3.6.1.3 Habitat Alami 

128. Habitat Alami adalah suatu daerah yang terdiri sekumpulan spesies tumbuhan dan/atau hewan 

asli daerah tersebut, dan/atau dimana kegiatan manusia tidak mengubah sebuah fungsi ekologis 

primernya dan komposisi spesies daerah tersebut. 

129. Didalam daerah habitat alami, klien tidak akan secara signifikan mengubah atau menurunkan 

kualitas45 habitat tersebut, kecuali kondisi-kondisi dibawah ini telah dipenuhi, yaitu: 

 Tidak ada alternatif yang tersedia baik dari sisi teknis maupun biaya;  

 Manfaat keseluruhan proyek lebih besar daripada biaya, termasuk biaya lingkungan dan 

keanekaragaman hayati; 

 Segala perubahan atau perubahan kualitas dimitagsi secara tepat sesuai dengan hirarki 

mitigasi. 

130. Apabila memungkinkan, tindakan mitigasi akan dirancang untuk mencapai hasil yang sepadan 

(“no net loss”) dari keanekaragaman hayati, dan mungkin termasuk sebuah kombinasi dari tindakan-

tindakan, seperti: 

 Identifikasi dan perlindungan dari lahan yang masih dibawah kontrol/kendali oleh manajemen 

proyek (“set-aside”)46; 

 Restorasi dari habitat selama beroperasinya kegiatan dan setelah operasi; 

 Mengganti kerugian dengan menciptakan/membangun sebuah wilayah ekologis yang setara 

untuk dikelola keanekaragaman hayatinya47; 

 Meminimalkan penyekatan habitat (misalnya koridor biologi). 

                                                      

 

44  Reklamasi digunakan dalam konteks sebagai sebuah proses untuk menyediakan lahan baru dari laut atau wilayah 
perairan lainnya untuk pemanfaatan yang produktif. 

45 Konversi atau degradasi yang signifikan adalah: (i) penghapusan atau penurunan kualitas yang parah dari keutuhan 
habitat yang disebabkan oleh perubahan jangka panjang dalam penggunaan lahan atau air; atau (ii) modifikasi habitat 
yang secara substansial mengurangi kemampuan habitat untuk mempertahankan populasi spesies asli yang layak. 
46 “Set-asides” adalah lahan disuatu daerah atau wilayah yang masih dibawah kontrol manajemen, diluar dari wilayah 
pembangunan dan yang ditargetkan untuk lokasi pelaksanaan tindakan perbaikan konservasi. “Set-asides” kemungkinan 
memiliki nilai yang signifikan dan / atau menyediakan jasa ekosistem yang signifikan baik pada tingkat lokal, nasional dan 
/ atau regional. Pendekatan atau metodologi yang diakui secara internasional (misal Nilai Konservasi Tinggi, perencanaan 
konservasi sistematis) dapat digunakan untuk menentukan lokasi tersebut.  
47 Klien akan menghormati penggunaan keanekaragaman hayati yang sedang berlangsung oleh  Masyarakat Adat atau 
masyarakat tradisional.  
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3.6.1.4 Habitat Kritis 

131. Habitat kritis adalah sebuah habitat baik alami dan termodifikasi yang patut mendapat perhatian 

khusus. Habitat kritis termasuk area-area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi48, termasuk 

habitat yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup dari spesies langka dan spesies yang terancam 

punah49; daerah yang memiliki kepentingan khusus untuk spesies endemik atau spesies dengan 

rentang terbatas; lokasi kritis tempat singgah hewan-hewan yang bermigrasi. Daerah yang secara 

global sangat signifikan untuk mendukung konsentrasi suatu spesies atau sejumlah kumpulan spesies 

individu; aera-area dengan kumpulan spesies yang unik atau yang terkait dengan proses evolusi 

penting atau menyediakan jasa ekosistem utama; dan daerah yang memiliki keanekaragaman hayati 

yang berhubungan dengan kepentingan sosial, ekonomi, atau budaya yang signifikan bagi masyarakat 

lokal. 

132.    Dalam wilayah habitat kritis, klien tidak akan melakukan kegiatan proyek apaun kecuali telah 

memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

 Tidak ada alternatif lain yang memungkinkan untuk pembangunan proyek tersebut di daerah 

habitat non kritis termodifikasi atau habitat alami di wilayah tersebut; 

 Tidak ada dampak buruk yang dapat diukur terhadap kemampuan habitat kritis untuk 

mendukung populasi spesies atau fungsi habitat kritis; 

 Tidak ada pengurangan populasi50 apapun dari spesies yang terancam punah atau spesies 

langka51. 

133. Bila klien dapat memenuhi persyaratan diatas untuk habitat kritis, klien akan menjelaskan 

strategi mitigasinya didalam sebuah rencana tindakan Keanekaragaman Hayati (“Biodiversity Action 

Plan” – BAP). Tujuan utama dari BAP adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik (“net gains”) 52 dari 

nilai keanekaragaman hayati. 

                                                      

 

48 Seperti daerah yang memenuhi kriteria klasifikasi World Conservation Union (IUCN). 
49 Seperti yang didefinisikan dalam Red List IUCN untuk Spesies yang Terancam atau sebagaimana yang didefinisikan 
dalam undang-undang nasional. 
50 Pengurangan bersih (“Net reduction”) didefinisikan sebagai kehilangan individu tunggal atau kumulatif yang berdampak 
kepada spesies untuk bertahan pada skala global dan / atau regional / nasional selama beberapa generasi atau dalam 
jangka waktu yang lama. Skala pengurangan bersih potensial (yaitu global dan / atau regional / nasional) didasarkan 
pada daftar spesies pada Daftar Merah IUCN (“Red List IUCN”) dan / atau daftar regional / nasional. Spesies yang 
terdaftar di Daftar Merah IUCN  (global) dan daftar nasional / regional, pengurangan bersih akan didasarkan pada populasi 
nasional / regional.  
51 Seperti yang didefinisikan dalam Daftar Merah IUCN  untuk Spesies yang Terancam atau sebagaimana yang 
didefinisikan dalam undang-undang nasional. 
52 Keuntungan bersih (“Net gains”) dapat dicapai melalui sebuah penggantian keanekaragaman hayati (“biodiversity 
offset”) dan/atau melalui pelaksanaan program-program in-situ untuk memperbaiki dan melindungi & mengkonservasi 
keanekaragaman. 
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3.6.1.5 Kawasan Lindung Secara Hukum 

134. Dalam kondisi dimana lokasi proyek berada dalam wilayah kawasan lindung53 yang diatur 

dalam perundangan, atau wilayah yang dikenali secara internasional, maka persyaratannya adalah: 

 Bertindak sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan lindung yang sudah ditetapkan; 

 Melakukan konsultasi dengan sponsor dan pengelola kawasan lindung, masyarakat lokal, dan 

pemangku kepentingan utama lainnya mengenai proyek yang diusulkan ini; 

 Jika sesuai, melaksanakan program tambahan untuk mempromosikan dan meningkatkan 

tujuan dari konservasi kawasan lindung tersebut 

3.6.1.6 Serbuan Spesies Asing 

135. Pengenalan yang disengaja atau tidak disengaja dari spesies flora dan fauna asing atau yang 

bukan asli ke suatu wilayah dimana spesies asing tersebut itu biasanya tidak ditemukan, maka dapat 

menjadi ancaman yang signifikan bagi keanekaragaman hayati, karena beberapa spesies asing dapat 

menjadi invasif, menyebar dengan cepat dan berkompetisi secara luar biasa.  

136. Pihak klien tidak akan dengan sengaja mengenalkan spesies asing baru apapun (yang saat ini 

tidak sedang disiapkan/dikembangkan di negara atau diwilayah proyek) kecuali jika hal ini dilakukan 

sesuai dengan kerangka kerja peraturan yang ada untuk pengenalan tersebut, jika kerangka kerja 

tersebut ada, atau tergantung pada sebuah kajian risiko (sebagai bagian dari Penilaian Sosial & 

Lingkungan) untuk menentukan potensi perilaku invasif. Klien tidak akan dengan sengaja untuk 

mengenalkan spesies asing apapun dengan risiko perilaku invasif yang tinggi atau spesies invasif yang 

sudah diketahui sebelumnya, dan akan melakukan tindakan yang tepat untuk mencegah pengenalan 

baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.    

 

3.6.2. Pengelolaan Jasa Ekosistem  

137. Jasa ekosistem adalah manfaat yang didapat dari ekosistem untuk masyarakat dan bisnis, 

yang dikategorikan dalam empat jasa, yaitu:  

(i) Jasa penyediaan adalah merupakan produk yang diperoleh masyarakat dari ekosistem; 

(ii) Jasa pengaturan adalah manfaat yang diperoleh manusia dari pengaturan proses 

ekosistem; 

(iii) Jasa kultural adalah manfaat non material yang diperoleh masyarakat dari eksoistem; dan 

(iv) Jasa pendukung yang merupakan proses alami dalam menjaga jasa-jasa lainnya. 

138. Nilai dari jasa ekosistem oleh manusia seringkali didukung oleh adanya keanekaragaman 

hayati. Karenanya dampak terhadap keanekaragaman ini seringkali memberikan pengaruh yang 

merugikan juga kepada jasa ekosistem.  

                                                      

 

53 Sebuah wilayah yang mungkin ditujukan sebagai kawasan lindung beradasarkan peraturan untuk berbagai macam 
tujuan. Prinsip ini mengacu pada kawasan lindung secara hukum yang diperuntukan untuk perlindungan atau konservasi 
dari keanekaragaman hayati, termasuk wilayah yang diusulkan oleh pemerintah untuk tujuan tersebut.  
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139. Bila teridikasi, dari proses identifikasi risiko dan dampak, bahwa proyek kemungkinan besar 

memberikan dampak negatif pada jasa ekosistem, klien akan menerapkan sebuah kajian yang 

sistematis untuk mengidentifikasi jasa ekosistem yang utama. Jasa ekosistem yang dipriortaskan ada 

dua hal, yaitu: 

(i) Layanan yang mana operasional proyek dipastikan memiliki dampak dan karenanya akan 

memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat; dan/atau 

(ii) Layanan yang proyeknya bergantung langsung pada operasinya (misalnya air). 

140. Dalam kasus dimana dampak terhadap jasa ekosistem prioritas tidak terhindarkan, maka klien 

akan meminimalkan dampak dan melakukan langkah-langkah mitigasi untuk memjaga nilai dan 

fungsinya. Untuk dampak dimana proyek sangat bergantung pada jasa ekosistem prioritas proyek, klien 

harus meminimalkan dampak tersebut dan melakukan upaya meningkatkan efisensi sumberdaya di 

dalam operasionalnya (seperti yang dijelaskan dalam Prinsip 3). Untuk tambahan penjelasan terkait 

jasa ekosistem dapat dilihat dalam prinsip 4, 5, 7 dan 8. 

3.6.3. Rantai Pasokan 

141. Dalam hal klien membeli produk utama dari wilayah dimana terdapat risiko yang signifikan dari 

habitat alami dan/atau habitat yang telah terkonversi tersebut, maka klien akan mengevaluasi pemasok 

utamanya. Klien akan melakukan verifikasi, sebagai bagian dari SEMS, dengan tujuan sebagai berikut: 

(i) Mengidentifikasi sumber dari pasokan dan tipe habitatnya; 

(ii) Melakukan penilaian yang terus menerus dari rantai pemasok utama klien; 

(iii) Membatasi pengadaan dari pemasok yang berkontribusi secara signifikan terhadap 

konversi habitat alami dan / atau habitat kritis; 

(iv) Bila memungkinkan, mengganti rantai pemasok klien dari waktu ke waktu ke pemasok 

yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap habitat alami dan / atau habitat kritis, 

142. Kontrol dari klien atas pengaruh pemasok utamanya akan memberikan kontribusi signifikan 

terhadap kemampuan klien dalam menangani masalah rantai pasokan. 
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3.7. PRINSIP 7:  MASYARAKAT ADAT/ASLI  

143. Diterapkan atau tidaknya prinsip ini dikenali melalui proses penilaian sosial dan lingkungan, 

sedangkan pelaksanaan yang dipandang perlu dari Prinsip ini dikelola melalui sistem manajemen sosial 

dan lingkungan milik klien. Penilaian and persyaratan Sistem Manajemen tersedia di bagian Prinsip 1.   

144. Tidak ada definisi umum yang disepakati mengenai Masyarakat Adat (“Indigenous People” - 

IP). IP pada berbagai negara bisa disamakan dengan istilah-istilah lain seperti “monitoritas etnis asli”, 

“aborijinal”, “orang suku gunung”, “kebangsaan minoritas”, “suku-suku semusim”, “bangsa utama”, atau 

“kelompok tribal”.  

145. Dalam Prinsip ini, terminologi IP digunakan menurut gagasan utamanya yaitu merujuk kepada 

karakteristik sosial dan budaya yang nyata berbeda yang dimiliki, dengan berbagai tingkatan variatif 

seperti;  

 Pengakuan atas diri sendiri sebagai bagian dari sebuah kelompok budaya tertentu, dimana 

pengakuan ini diterima dan dikenali juga oleh yang lain; 

 Keterikatan kepada wilayah geografis atau teritori leluhur di dalam area proyek, dan juga 

keterikatan kepada sumber-sumber daya alam yang terdapat dalam habitat atau teritori itu, 

atau mereka yang kehilangan keterikatan kolektifnya atas habitat-habitat khas akibat tersingkir,  

atau konflik, program-program pemukiman kembali milik pemerintah, kehilangan tanah, 

bencana alam atau meleburnya wilayah tertorial mereka ke dalam wilayah urban;  

 Institusi adat istiadat budaya, ekonomi, sosial, atau politik yang tersendiri dari masyarakat yang 

lebih dominan, atau budaya yang lebih dominan; 

 Sebuah bahasa asli, yang biasanya berbeda dari bahasa nasional yang digunakan dalam 

sebuah negara atau sebuah wilayah.  

146. Untuk memastikan apakah sekelompok masyarakat dianggap sebagai masyarakat adat 

sebagaimana dimaksudkan dalam Prinsip ini, mungkin membutuhkan bantuan teknis dan masukan dari 

para profesional yang berkompeten di bidang ini.  

 

3.7.1. Persyaratan Umum 
 

3.7.1.1 Menghindari Dampak yang Merugikan  

147. Klien akan mengidentifikasi semua kelompok masyarakat adat yang mungkin terdampak oleh 

proyek yang berada di dalam wilayah pengaruhnya, termasuk mengidentifikasi sifat dan tingkatan 

dampak sosial dan lingkungan yang mungkin terjadi atas masyarakat adat ini (termasuk warisan 

budaya54), dan juga menghindari dampak yang tak diinginkan jika memungkinkan.   

148. Jika alternatif telah dicoba dan penghindaran tidak mungkin dilakukan, maka klien perlu 

meminimalkan, memulihkan, dan/atau mengkompensasi dampak-dampak yang timbul dengan cara-

cara yang sesuai dengan kebiasaan atau budaya setempat, disesuaikan dengan sifat dan skala 

dampak tersebut, dan tingkat kerentanan masyarakat adat yang terdampak. Tindakan mitigasi yang 

                                                      

 

54 Persyaratan klien tambahan tentang perlindungan warisan budaya diatur dalam Prinsip 8.  
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akan dilakukan oleh klien harus didasari oleh hasil partisipasi masyarakat adat yang telah diberi 

informasi mengenai proyek yang bersangkutan, dan didasari pula oleh rencana yang dilengkapi oleh 

keterangan waktu seperti tertuang dalam IPDP (“Indigenous People Development Plan”) atau Rencana 

Pengembangan Masyarakat Adat, atau sebuah rencana pembangunan masyarakat yang lebih luas 

yang mengandung komponen tersendiri untuk masyarakat adat55.  

3.7.1.2 Partisipasi dan Kesepakatan 

149. Klien akan menetapkan sebuah hubungan yang berkesinambungan dengan masyarakat adat 

yang terdampak proyek, sejak dini ketika perencanaan proyek dibuat dan akan berlangsung selama 

siklus proyek berjalan. Untuk proyek-proyek yang memiliki dampak berat terhadap masyarakat adat 

atau masyarakat asli, maka proses konsultasinya harus dipastikan dilakukan dengan metode FPIC - 

”Free Prior Informed and Consent”, atau proses Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan 

(KBDD), dan memfasilitasi proses partisipasi mereka dalam upaya-upaya mitigasi, pengembangan 

manfaat dan peluang, serta masalah-masalah pelaksanaannya.   

150. Proses pelibatan masyarakat perlu dilakukan dengan cara yang dapat diterima oleh budaya 

masyarakat yang bersangkutan, sesuai dengan risiko dan potensi dampak kepada masyarakat adat. 

Secara khusus, prosesnya akan mencakup hal-hal berikut ini: 

 Melibatkan perwakilan dari lembaga masyarakat adat yang bersangkutan (contohnya, lembaga 

tetua desa atau tetua masyarakat), dan juga anggota masyarakat adat yang terdampak; 

 Harus menyeluruh, termasuk mengikutsertakan perempuan dan laki-laki dari berbagai 

kelompok usia, dengan cara-cara yang dapat diterima secara budaya; 

 Memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat adat untuk melakukan proses pembuatan 

keputusan56; 

 Memfasilitasi ekspresi-ekspresi masyarakat adat dalam mengungkapkan pendapatnya, 

kekhawatirannya, dan dalam dokumentasi menggunakan Bahasa yang disuslkan oleh, tanpa 

manipulasi dari luar, campur tangan, atau paksaan dan tanpa intimidasi; dan  

 Memastikan bahwa proyek sudah membuat mekanisme penanganan keluhan masyarakat, 

sebagaimanan disyaratkan dalam Prinsip 1, yang bisa diakses dan diterima secara budaya 

oleh masyarakat adat.  

151. FPIC, diterapkan di dalam rancangan proyek, pelaksanaannya, dan hasil-hasil yang 

diharapkan atas kehidupan masyarakat adat. Jika keadaan ini diterapkan, maka klien perlu 

menggunakan jasa tenaga ahli dari luar untuk membantu mendampingi proses identifikasi risiko dan 

dampak proyek terhadap masyarakat adat. Klien perlu memastikan bahwa FPIC dibangun atas proses 

ICP (“Informed Consultation and Participation”) atau konsultasi dan partisipasi diinformasikan, 

sebagaimana dicantumkan di dalam Prinsip 1. Untuk dapat mencapai FPIC, tidak perlu ada 

                                                      

 

55 Penentuan rencana yang tepat membutuhkan bantuan tenaga ahil. Sebuah rencana pembangunan masyarakat 
dianggap tepat apabila masyarakat adat terintegrasi dengan masyarakat terdampak yang lebih luas. 
56 Pembuatan keputusan secara internal umumnya, meski tidak selalu, berdasarkan keputusan kolektif. Akan ada 
ketidaksepakatan, dan keputusan mungkin akan ditentang oleh pihak-pihak lain dalam sebuah komunitas. Dengan 
demikian proses konsultasi harus cukup sensitif untuk menangkap dinamika itu dan memberikan waktu yang cukup untuk 
proses pembuatan keputusan internal itu terjadi, yang disetujui oleh mayoritas para partisipan.  
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kesepakatan mutlak. FPIC tetap bisa tercapai meskipun ada kelompok dalam masyarakat adat yang 

secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya. Hal-hal berikut ini perlu didokumentasikan: 

 Proses yang saling timbal balik antara klien dan masyarakat terdampak, dan  

 Bukti persetujuan diantara pihak-pihak tersebut, sebagai hasil dari negosiasi.  

 

3.7.2. Mitigasi dan Manfaat Pembangunan 

152. Klien akan berusaha untuk mengidentifikasi upaya-upaya mitigasi, melalui proses FPIC dengan 

masyarakat adat, sesuai dengan hirarki mitigasi sebagaimana ada di Prinsip 1, dan demikian pula untuk 

peluang-peluang dan manfaat pembangunan yang sesuai dengan adat sosial dan budaya. Peluang-

peluang tersebut sebaiknya setara dengan dampak proyek, dengan tujuan untuk memperbaiki standar 

kehidupan dan penghidupan dengan cara-cara yang dapat diterima secara budaya, dan untuk 

memfasilitasi kehidupan jangka panjang secara berkesinambungan dalam memanfaatkan sumber daya 

alam. Klien akan mendokumentasikan upaya mitigasi dan manfaat pembangunan, dan mewujudkannya 

bagi kebaikan masyarakat adat yang terdampak.  

153. Undang-undang, kelembagaan, dan adat istiadat dari masyarakat adat yang terdampak perlu 

untuk dipertimbangkan, dalam mewujudkan dan distribusi kompensasi, dan hal-hal yang memberi 

manfaat lainnya. Pihak yang layak mendapat kompensasi bisa merupakan kelompok atau individu, atau 

kombinasi keduanya. Jika kendali dari sumberdaya, aset, dan pembuatan keputusan dibuat secara 

kolektif, maka klien akan berpaya untuk memastikan bahwa kompensasi diterima secara kolektif dan 

mempertimbangkan kemungkingnan perbedaan kebutuhan lintas generasi.  

154. Beberapa faktor bisa digunakan oleh klien untuk menentukan bagaimana masyarakat adat 

terdampak dapat memperoleh keuntungan dari proyek. Faktor-faktor ini termasuk, tapi tidak terbatas 

kepada, sifat dari proyek, konteks dari proyek dan tingkat kerentanan masyarakat. Klien perlu 

menciptakan peluang-peluang yang ditujukan untuk mencapai sasaran yang dimaksud, dan juga 

pilihan-pilihan yang diutarakan oleh masyarakat adat untuk mempertahankan kehidupan dan 

memperbaiki penghidupan mereka, dalam cara-cara yang dapat diterima secara budaya. Klien 

sebaiknya memfasilitasi kesinambungan jangka panjang pemanfaatan sumber daya alam yang menjadi 

gantungan hidup masyarakat adat.  

 

3.7.3. Persyaratan Khusus 

155. Disebabkan karena masyarakat adat mungkin lebih rentan akibat hal-hal yang dipaparkan di 

bawah ini, persyaratan berikut ini perlu diterapkan dalam kondisi-kondisi yang terindikasi, selain 

persyaratan umum di atas. Jika ada persyaratan khusus yang perlu diterapkan, maka klien mungkin 

memerlukan bantuan tenaga ahli untuk membantu klien melakukan penilaian. 

3.7.3.1 Dampak kepada Pemakaian Tanah-tanah Adat  

156. Masyarakat adat erat kaitannya dengan tanah adat dan sumberdaya alam di atasnya. Tanah-

tanah adat ini biasanya tidak dikenali oleh Undang-undang nasional, termasuk penggunaannya dalam 

siklus musiman adat dalam rangka untuk memenuhi penghidupan, fungsi budaya, dan kepentingan 

spiritual, yang semuanya menjadi identitas masyarakat tersebut, dan secara substansi perlu 

didokumentasikan.   
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157. Jika klien mengusulkan lokasi proyek, atau berupaya mengembangkan secara komersial 

sumber daya alam yang berada di dalam wilayah pemanfaatan adat, dan dampak yang cukup buruk57 

bisa ditimbulkan terhadap penghidupan masyarakat adat, atau secara budaya, upacara adat, dan 

spiritual, yang menjadi identitas masyarakat adat yang bersangkutan, maka klien akan melakukan hal-

hal berikut ini;  

 Klien akan mendokumentasikan upaya-upayanya menghindari atau paling tidak meminimalkan 

luasan tanah yang dibutuhkan untuk proyek; 

 Klien akan mendokumentasikan upaya untuk menghindari atau paling tidak meminimalkan 

dampak-dampak terhadap sumberdaya alam, dan kondisi alamiah yang penting seperti 

hilangnya akses masyarakat adat kepada sumber daya dan aset, atau pembatasan atas 

pemanfaatan tanah akibat dari keberadaan proyek); 

 Klien akan mengidentifikasi dan mengkaji seluruh kepentingan dan pemanfaatan tradisional 

atas sumberdaya, sebelum dilakukannya pembelian atau sewa tanah;  

 Sumberdaya masyarakat adat akan didokumentasikan oleh tenaga ahli yang akan 

bekerjasama dengan masyarakat terdampak tanpa berprasangka apapun atas klaim-klaim 

atas tanah mereka58. Penilaian itu harus memasukan isu gender dan secara khusus 

memperhatikan peran perempuan dalam pengelolaan dan pemanfataan sumberdaya;  

 Masyarakat adat yang terdampak akan diinformasikan mengenai hak-haknya terkait dengan 

tanah-tanah yang ada menurut undang-undang nasional, termasuk semua perundangan 

nasional mengenai pemanfaatan tradisional;  

 Klien akan menawarkan kepada masyarakat terdampak paling tidak dalam bentuk kompensasi, 

dan akibat proses komersialisasi dari sumberdaya yang ada, dengan cara-cara yang dapat 

diterima secara budaya, termasuk di dalamnya; 

o Klien akan memberikan kompensasi berbasis lahan, atau kompensasi yang setimpal  

sebagai pengganti kompensasi uang tunai59;  

o Ketika proyek mengakibatkan hilangnya akses kepada tanah dan hilangnya sumber 

daya alam, akibat pengadaan tanah, maka klien akan memastikan bahwa masyarakat 

adat terdampak akan tetap dapat mengakses sumber daya alam yang tersedia, 

mengidentifikasi penggantian yang setara dengan sumber daya tersebut, dan 

memberikan kompensasi alternatif untuk penghidupannya; 

o Ketika proyek akan memanfaatkan sumber-sumber daya yang merupakan inti 

kehidupan masyarakat adat, maka klien akan memastikan bahwa akan ada pembagian 

hasil yang adil dari pemanfaatan alam itu; 

                                                      

 

57 Dampak yang tidak diinginkan termasuk hilangnya akses kepada aset atau sumberdaya, atau pembatasan atas 
pemanfaatan lahan, akibat dari aktivitas proyek.  
58 Meskipun Prinsip ini mensyaratkan substansi dan dokumentasi dari pemanfaatan lahan, tetapi Klien juga harus 
waspada bahwa tanah tersebut mungkin sedang dalam kondisi pemanfaatan alternatif yang dirancang oleh pemerintah 
atau instansi yang berwenang lainnya.  
59 Jika, dalam beberapa kondisi  klien tidak mampu memberikan lahan pengganti, maka klien akan memberikan verifikasi. 
Dalam hal ini, klien akan memberikan bentuk kompensasi selain-tanah berupa peluang untuk mendapatkan penghasilan 
alternatif sebagai bentuk pemberikan kompensasi bukan tunai kepada masyarakat adat.  
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o Klien akan memberikan masyarakat adat terdampak akses, pemanfaatan dan 

singgahan sementara pada tanah yang akan dijadikan proyek, dan juga akan 

memberikan jaminan keselamatan, kesehatan, dan keamanan.  

 Klien harus memiliki niat yang baik dalam bernegosiasi dengan masyarakat terdampak, dan 

mendokumentasikan partisipasinya, dan keberhasilan dari hasil negosiasi.  

3.7.3.2 Relokasi Masyarakat Adat dari Tanah dan Sumberdaya Alam yang Memiliki 

Kepemilikan Tradisional atau Pemanfaatan secara Adat 

158. Klien akan mempertimbangkan alternatif rancangan proyek untuk menghindari relokasi dari 

masyarakat adat dari tanah adatnya atau dan sumber daya alamnya60. Jika relokasi tidak terhindarkan, 

maka klien tidak boleh melanjutkan proses proyeknya, kecuali jika FPIC telah dicapai sebagaimana 

dipaparkan di atas. Setiap relokasi masyarakat adat yang terjadi, akan menyesuaikan dengan 

persyaratan Prinsip 6. Jika memungkinkan, maka masyarakat adat yang terlokasi seharusnya bisa 

kembali ke tanah adatnya jika tidak ada alasan untuk merelokasinya.  

3.7.3.3 Peninggalan Kebudayaan yang Penting  

159. Klien akan memprioritaskan untuk menghindari adanya dampak proyek terhadap peninggalan-

peninggalan budaya61 yang penting bagi identitas dan/atau budaya, upacara adat, dan aspek spiritual 

masyarakat adat. Jika penghindaran ini tidak bisa dilakukan, maka klien akan melakukan FPIC atas 

masyarakat adat terdampak.  

160. Jika sebuah proyek memutuskan untuk memanfaatkan peninggalan budaya, seperti 

pengetahuan masyarakat adat, penemuan-penemuan lokal, atau praktik-praktik masyarakat adat untuk 

kepentingan komersialnya, maka klien akan memberitahu masyarakat adat terdampak mengenai: (i) 

hak-hak masyarakat sesuai perundangan nasional, (ii) cakupan dan sifat dari pengembangan proyek 

komersialnya, (iii) potensi dari konsekuensi-konsekuensi pengembangan proyeknya, (iv) mencapai 

FPIC. Klien akan memastikan pembagian hasil yang adil dari proyek komersialisasi kebudayaan 

tersebut.  

 

 

 

                                                      

 

60 Jika anggota dari masyarakat adat terdampak memiliki sertifikat hak milik tanah, atau jika ada peraturan perundangan 
nasional yang mengakui keberadaan tanah adat bagi individual, maka persyaratan Prinsip 5 akan berlaku lebih dulu 
dibandingan dengan Prinsip ini.  
61 Peninggalan budaya yang penting termasuk bentang alam dengan cagar budaya atau nilai-nilai kebudayaan seperti 
pemakaman keramat, badan air dan aliran air yang keramat, dan juga batu keramat.  
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3.8. PRINSIP 8:  KEKAYAAN DAN WARISAN BUDAYA 

161. Prinsip 8 mengakui pentingnya warisan budaya bagi generasi sekarang dan masa depan. 

Sesuai dengan Konvensi mengenai Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia, prinsip ini 

bertujuan untuk melindungi warisan budaya yang tidak tergantikan dan untuk memberikan panduan 

kepada klien dalam menjaga warisan budaya dalam operasi bisnisnya. Selain itu, persyaratan prinsip 

ini pada proyek yang menggunakan warisan budaya didasarkan pada standar yang ditetapkan oleh 

“Convention on Biological Diversity”. 

162. Diterapkan atau tidaknya prinsip ini dikenali melalui proses Penilaian Sosial dan Lingkungan, 

sedangkan pelaksanaan yang dianggap perlu dari prinsip ini dikelola melalui Sistem Manajemen Sosial 

dan Lingkungan klien. Persyaratan sistem penilaian dan manajemen diuraikan dalam Prinsip 1. 

163. Untuk tujuan Prinsip ini, warisan budaya mengacu pada: 

(i) bentuk warisan budaya yang nyata, seperti properti, struktur, dan situs berwujud yang 

memiliki nilai arkeologis (prasejarah), paleontologis, historis, budaya, seni, dan religius; 

(ii) fitur lingkungan alami yang unik atau benda nyata yang memilki nilai budaya, seperti hutan 

keramat, batu, danau, dan air terjun; dan 

(iii) bentuk budaya yang tidak dapat ditiru yang diusulkan untuk digunakan untuk tujuan 

komersial, seperti pengetahuan budaya, serta inovasi dan praktik masyarakat yang 

menjalankan gaya hidup tradisional. Persyaratan prinsip ini berlaku untuk warisan budaya 

terlepas dari telah dilindungi atau tidaknya secara hukum atau sebelumnya telah 

terganggu. Prinsip ini tidak berlaku untuk warisan budaya masyarakat adat, prinsip 7 

menjelaskan persyaratan ini.  

 

3.8.1. Perlindungan Warisan Budaya pada Desain Proyek dan Eksekusi 
 

3.8.1.1 Praktik yang Diakui Internasional 

164. Selain mematuhi peraturan nasional yang relevan mengenai perlindungan warisan budaya, 

termasuk peraturan nasional yang menerapkan kewajiban negara tuan rumah berdasarkan Konvensi 

mengenai Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia (“Convention Concerning the Protection of 

the World Cultural and Natural Heritage”) dan hukum internasional lainnya yang relevan, klien akan 

melindungi dan mendukung warisan budaya dengan melakukan praktik perlindungan yang diakui 

secara internasional, studi lapangan, dan dokumentasi warisan budaya. Ketika proyek berisiko dan 

pada proses penilaian dampak teridentifikasi kemungkinan dampak terhadap warisan budaya, klien 

akan menggunakan tenaga ahli yang berkualitas dan berpengalaman untuk membantu dalam 

penilaian. 

3.8.1.2 Prosedur Penemuan Tak Terduga  

165. Klien bertanggung jawab untuk mendesain proyek untuk menghindari kerusakan yang 

signifikan terhadap warisan budaya. Jika lokasi yang diusulkan untuk proyek terletak di kawasan 

dimana terdapat kemungkinan ditemukannya warisan budaya, baik saat konstruksi maupun operasi, 
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klien akan melaksanakan prosedur62 penemuan tak terduga yang dibangun melalui penilaian sosial dan 

lingkungan. Klien tidak akan mengganggu aset bersejarah yang ditemukan hingga dibuat penilaian oleh 

tenaga ahli yang kompeten serta tindakan yang sesuai dengan persyaratan prinsip ini diidentifikasi. 

3.8.1.3 Konsultasi 

166. Jika sebuah proyek mempengaruhi warisan budaya, klien akan berkonsultasi dengan 

masyarakat terdampak, yang telah menggunakan warisan budaya untuk tujuan budaya dalam jangka 

waktu yang lama. Klien akan berkonsultasi dengan masyarakat terdampak untuk mengidentifikasi 

warisan budaya yang penting, dan memasukkannya ke dalam proses pengambilan keputusan klien 

terhadap pandangan masyarakat terdampak pada warisan budaya tersebut. Konsultasi juga akan 

melibatkan badan pengatur nasional atau lokal yang relevan yang dipercayakan untuk perlindungan 

warisan budaya. 

3.8.1.4 Akses Masyarakat  

167. Klien akan mengizinkan akses secara berkelanjutan terhadap situs budaya atau menyediakan 

jalur alternatif, berdasarkan konsultasi masyarakat terdampak dan sesuai dengan pertimbangan 

kesehatan, keselamatan, dan keamanan untuk lokasi proyek yang memiliki warisan budaya atau 

mencegah akses terhadap situs warisan budaya yang dapat diakses sebelumnya oleh masyarakat 

terdampak untuk tujuan budaya selama jangka waktu yang telah lama.  

3.8.1.5 Penghapusan Warisan Budaya yang Dapat Direplikasi 

168. Dalam kasus proyek ini melibatkan warisan budaya yang nyata/berwujud yang dapat 

direplikasi63 (tetapi tidak kritis), klien akan menerapkan langkah-langkah mitigasi untuk menghindari 

penghapusan warisan budaya. Bila hal ini tidak dapat dihindari, klien akan menerapkan hirarki mitigasi 

berikut ini: 

 Klien akan meminimalkan dampak buruk dari proyek dan menerapkan pemulihan setempat 

(“in-situ”). Hal ini untuk memastikan pemeliharaan nilai dan fungsi warisan budaya, termasuk 

ekosistem pendukung (sesuai dengan persyaratan Prinsip 6); 

 Jika pemulihan di wilayah setempat tidak mungkin dilakukan , klien akan mengembalikan fungsi 

warisan budaya di lokasi yang berbeda, termasuk ekosistem pendukungnya; 

 Bila proyek melibatkan pemindahan secara permanen dari artefak serta struktur kepurbakalaan 

dan bersejarah, klien akan melaksanakan proses sesuai dengan persyaratan dalam Prinsip ini; 

 Klien akan memberikan kompensasi terhadap hilangnya warisan budaya yang nyata/berwujud 

ketika meminimalkan dampak buruk dan pemulihan untuk mempertahankan nilai dan fungsi 

warisan budaya tidak mungkin dilakukan dan dimana warisan budaya yang nyata digunakan 

oleh masyarakat terkena dampak untuk tujuan budaya selama jangka waktu yang telah lama.  

                                                      

 

62 Prosedur penemuan tak terduga adalah prosedur yang spesifik pada setiap proyek yang menguraikan tindakan yang 
harus diambil jika sebelumnya tidak diketahui ada warisan budaya yang ditemukan. 
63 Warisan budaya yang dapat direplikasi adalah bentuk warisan budaya yang nyata/berwujud yang dapat dipindahkan 
ke lokasi lain atau dapat digantikan oleh struktur atau fitur alami yang serupa dimana nilai budaya dapat ditransfer dengan 
tindakan yang tepat. Klien dapat mempertimbangkan bahwa situs arkeologi atau sejarah dapat ditiru jika nilai budaya 
tersebut terwakili dengan baik diwakili oleh situs dan/atau struktur lain. 
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3.8.1.6 Penghapusan Warisan Budaya yang Tidak Dapat Direplikasi 

169. Sebagian besar warisan budaya paling baik dilindungi adalah melalui pelestarian di tempat 

aslinya, karena pemindahan kemungkinan akan mengakibatkan kerusakan warisan budaya. Klien tidak 

akan memindahkan warisan budaya yang tidak dapat diganti64, kecuali jika persyaratan berikut 

terpenuhi: 

 Tidak ada alternatif yang layak secara teknis atau finansial untuk pemindahan warisan budaya; 

 Manfaat keseluruhan proyek lebih besar daripada kehilangan warisan budaya tersebut; 

 Pemindahan warisan budaya dilakukan dengan teknik terbaik yang tersedia. 

3.8.1.7 Warisan Budaya Kritis 

170. Warisan budaya kritis terdiri dari satu atau kedua jenis warisan budaya dengan tipe berikut ini: 

(i) warisan budaya masyarakat yang diakui secara internasional yang telah digunakan dalam 

jangka waktu yang lama untuk tujuan budaya; dan 

(ii) kawasan warisan budaya yang dilindungi secara hukum, termasuk yang diusulkan oleh 

pemerintah tuan rumah untuk penetapan tersebut. 

171. Klien tidak akan mengubah, merusak, atau memindahkan warisan budaya kritis secara 

signifikan. Dalam keadaan luar biasa, dimana dampak sebuah proyek pada warisan budaya kritis tidak 

dapat dihindarkan, klien akan: (i) memenuhi persyaratan Paragraf 6 di atas; dan (ii) melakukan 

negosiasi dengan itikad baik dan mendokumentasikan konsultasi yang telah dilaksanakan dan 

partisipasi dari masyarakat terdampak serta hasil negosiasi yang berhasil. Klien akan menggunakan 

pakar eksternal untuk membantu penilaian dan perlindungan terhadap warisan budaya kritis. 

172. Kawasan warisan budaya yang dilindungi secara hukum penting untuk perlindungan dan 

konservasi warisan budaya, dan diperlukan tindakan tambahan untuk setiap proyek yang diizinkan 

berdasarkan undang-undang nasional yang berlaku di wilayah ini. Dalam keadaan dimana proyek yang 

diusulkan berada di dalam kawasan lindung atau zona penyangga yang ditetapkan secara hukum, 

selain persyaratan untuk warisan budaya kritis yang disebutkan dalam paragraf di atas, klien akan 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

 Mematuhi peraturan warisan budaya nasional atau lokal atau rencana pengelolaan kawasan 

lindung; 

 Berkonsultasi dengan sponsor dan pengelola kawasan lindung, masyarakat lokal dan 

pemangku kepentingan utama lainnya mengenai proyek yang diusulkan; dan 

 Melaksanakan program tambahan, jika sesuai, untuk mempromosikan dan meningkatkan 

konservasi kawasan lindung. 

                                                      

 

64 Warisan budaya yang tidak dapat direplikasi dapat berhubungan dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, 
dan iklim, kondisi masyarakat masa lalu, kondisi ekologi mereka, strategi adaptif, dan bentuk pengelolaan lingkungan 
awal, dimana (i) warisan budaya unik atau relatif unik selama periode yang diwakilinya, atau (ii) warisan budaya unik atau 
relatif unik dalam menghubungkan beberapa periode di lokasi yang sama. 
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3.8.2. Proyek yang Menggunakan Warisan Budaya 

173. Jika sebuah proyek mengusulkan untuk menggunakan warisan budaya, termasuk 

pengetahuan, inovasi, atau praktik gaya hidup tradisional yang melekat pada masyarakat lokal untuk 

tujuan komersial65, klien akan menginformasikan komunitas ini dari: 

(i) hak-hak mereka berdasarkan hukum nasional; 

(ii) lingkup dan sifat pengembangan komersial yang diusulkan; dan 

(iii) konsekuensi potensial dari pembangunan tersebut. 

174. Klien tidak akan melanjutkan komersialisasi tersebut kecuali klien: 

(i) Melaksanakan sebuah proses ICP (seperti yang dijelaskan dalam Prinsip 1) dengan itikat 

baik untuk bernegosiasi dengan itikad baik dengan masyarakat lokal terdampak yang 

melekat dengan gaya hidup tradisional; 

(ii) mendokumentasikan ICP mereka dan hasil negosiasi yang berhasil; serta 

(iii) menyediakan pembagian manfaat yang adil dan merata dari komersialisasi pengetahuan, 

inovasi, atau praktik semacam itu, yang sesuai dengan kebiasaan dan tradisi mereka. 

 

                                                      

 

65 Termasuk, namun tidak terbatas pada, komersialisasi pengetahuan obat tradisional atau teknik tradisional lainnya untuk 
pengolahan tanaman, serat atau logam. 
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4 LAMPIRAN D: KERANGKA ACUAN UNTUK STAF 
SEU IIF 

Manajer Sosial dan Lingkungan 

Jabatan: Manajer Sosial dan Lingkungan  

Komite/Unit: Departemen Manajemen Risiko/Unit Manajemen Sosial dan Lingkungan (SEU) 

1. HUBUNGAN PELAPORAN SECARA LANGSUNG: 

Melapor kepada: Direktur Risiko, yang kemudian akan melaporkan kepada Komite Manajemen 
Risiko (RMC) sebagai bagian dari jajaran Direksi. 

Posisi-posisi berikut melaporkan kepada manajer sosial dan lingkungan: Tenaga Ahli Sosial dan 
Lingkungan; Staf Administrasi. 

2. TUJUAN PEKERJAAN: 

Memimpin perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap visi, tujuan, strategi dan rencana 
kerja SEU dalam mendukung tujuan IIF secara keseluruhan. Mengawasi kualitas kerja dan menjamin 
pencapaian tujuan unit. Memimpin dan mendukung hubungan eksternal dan internal, koordinasi dan 
inisiatif konsultasi untuk unit. Memimpin dan memberikan bimbingan terkait masalah operasional dan 
kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Sosial dan Lingkungan IIF. Mengatasi masalah-masalah dan isu-
isu yang mungkin berisiko tinggi. 

3. HASIL YANG DIHARAPKAN: 

a.  Prinsip 

- Memimpin, mempromosikan dan memfasilitasi pelaksanaan Prinsip Sosial dan Lingkungan 
(S&E) IIF; 

- Mengawasi pelaksanaan Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan IIF (SEMS), 
melaporkan terkait pembelajaran dan praktek-praktek yang baik dan merekomendasikan 
penyempurnaan terhadap Prinsip Sosial dan Lingkungan (S&E) IIF; 

- Apabila diperlukan, memperbarui Prinsip IIF untuk memastikan konsistensi dengan 
persyaratan dari investor strategis dan hukum serta peraturan negara Republik Indonesia. 

b.  Bimbingan dan Fungsi Penasehat 

- Memastikan kebijakan S&E disahkan dan aktif dikomunikasikan secara internal dan 
eksternal; 

- Memastikan kontribusi serta persetujuan S&E dalam proses uji tuntas dan Komite 
Manajemen Risiko; 
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- Menyerahkan memo kepada Direktur, Manajemen Risiko, mengkonfirmasi kepatuhan 
proyek terhadap persyaratan pengajuan seperti yang tertuang di dalam SEMS, serta 
pemenuhan terhadap kewajiban hukum dan / atau kontrak terkait dan persyaratan peraturan 
dan perundangan; 

- Memantau dan mengukur efektivitas program-program SEMS; 

- Mempersiapkan dan memasukkan kewajiban-kewajiban S&E ke dalam perjanjian fasilitas; 

- Finalisasi tindakan perbaikan berdasarkan temuan dari uji tuntas sosial dan lingkungan; 

- Berinteraksi dan berkonsultasi dengan investor dan “co-lender”; dan 

- Mengembangkan dan memberikan layanan konsultasi untuk para pengembang proyek.  

c.  Berbagi Pengetahuan 

- Mengarahkan inisiatif pembangunan kapasitas untuk meningkatkan kualitas uji tuntas sosial 
dan lingkungan dalam pengembangan dan pelaksanaan proyek; 

d.  Manajemen Operasional 

- Memimpin secara efektif kegiatan sehari-hari dari unit dan memberikan bimbingan tentang 
isu-isu sosial dan lingkungan dan Prinsip IIF. 

- Memimpin dan memfasilitasi koordinasi unit yang efektif dan kerjasama dengan komite IIF 
lainnya, unit-unit lain dan pemangku kepentingan internal lainnya; 

- Melakukan manajemen kinerja unit, termasuk memotivasi staf; 

- Mengelola anggaran dan alokasi sumber daya unit. 

e.  Pengawasan Staf 

- Merekrut dan mengelola staf SEU dan memastikan kualitas keseluruhan pekerjaan mereka; 

- Mengelola kinerja staf dengan memberikan arah yang jelas dan pemantauan rutin dan 
umpan balik terkait kinerja; 

- Memberikan pembinaan dan bimbingan untuk staf dan memastikan mereka terus-menerus 
belajar dan berkembang. 

4. KOMPETENSI INTI: 

Pengetahuan Teknis dan Keterampilan 

 Mengaplikasikan pengetahuan teknis dan keterampilan dalam mengelola unit dan efisiensi 
penggunaan sumber daya; 

 Bekerja dengan menggunakan pengetahuan teknis yang mumpuni untuk memastikan 
bahwa unit mencapai tujuan; 

 Diakui sebagai juru bicara IIF dalam area keahlian (spesialis). 
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Pencapaian Hasil 

 Memastikan kerja unit memberikan kontribusi untuk pencapaian hasil IIF; 

 Secara teratur meninjau kemajuan untuk memastikan kerja unit sesuai target; 

 Menjadi panutan untuk hasil yang berkualitas. 

Bekerja Bersama 

 Memimpin tim dengan cara yang menunjukkan nilai-nilai keanekaragaman untuk berbagai 
perbedaan pandangan, budaya, kebangsaan, dan jenis kelamin; 

 Mampu menengahi dalam resolusi konflik. 

Belajar dan Berbagi Pengetahuan 

 Meminta rekan kerja lain untuk menciptakan kesempatan belajar bagi staf dan klien; 

 Berkomunikasi dengan harapan perbaikan dan inovasi; 

 Berinisiasi dan mengembangkan jaringan berbagi pengetahuan. 

Mengelola Staf 

 Mengatur kinerja staf secara adil dan konsisten sesuai dengan kebijakan sumber daya 
manusia IIF; 

 Membuat Rencana dan melaksanakan pembelajaran dan pengembangan staf; 

 Mengalokasikan beban kerja secara adil; 

 Menciptakan lingkungan kerja di mana tim diuntungkan oleh keragaman budaya dalam 
berbagai perbedaan pandangan, budaya, kebangsaan, dan jenis kelamin. 

Kepemimpinan dan Berpikir Strategis 

 Memfokuskan kerja unit pada pencapaian tujuan IIF yang relevan; 

 Membuat kontribusi positif terhadap pengembangan kebijakan; 

 Meminta komitmen pada orang lain untuk mencapai tujuan strategis IIF. 

5. HUBUNGAN KUNCI: 

Supervisor (Direktur Risiko): Rencana Kerja, umpan balik kinerja, penilaian hasil, dan 
pengembangan pribadi. 

Klien eksternal: Berbagi pengetahuan dan pengembangan kapasitas, pengembangan kemitraan 
regional dan jaringan eksternal. 

Klien internal: Dukungan terhadap identifikasi proyek dan pengembangan, pelaksanaan dan 
pemantauan terhadap kepatuhan, berbagi pengetahuan dan pengembangan kapasitas. 
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6. PERSYARATAN PENDIDIKAN: 

Minimal lulusan Sarjana (S-1) di bidang teknik, ilmu terapan, ilmu sosial; lulusan di tingkat pasca 
sarjana atau yang setara lebih diutamakan. 

7. PENGALAMAN YANG RELEVAN DAN PERSYARATAN LAINNYA: 

 Kesesuaian untuk melakukan tanggung jawab tersebut di atas pada tingkat yang diperlukan; 

 Setidaknya 7 tahun pengalaman profesional yang relevan dalam manajemen proyek, 
penilaian sosial dan lingkungan; dan manajemen sosial dan lingkungan, perencanaan dan 
pelaksanaan; 

 Memiliki pengetahuan yang komprehensif dan pemahaman tentang hukum dan peraturan 
Indonesia yang relevan; 

 Teruji memiliki kemampuan manajemen dan kualitas kepemimpinan; 

 Memiliki keterampilan komunikasi lisan dan tertulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa 
Indonesia dengan baik; 

 Menjadikan IIF sebagai lembaga pusat pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan 
sosial dan lingkungan dari lembaga pembiayaan multilateral. 

Tenaga Ahli Sosial 

Jabatan: Tenaga Ahli Sosial  

Komite/Unit: Departemen Manajemen Risiko/Unit Manajemen Sosial dan Lingkungan (SEU) 

1. HUBUNGAN PELAPORAN SECARA LANGSUNG: 

Melaporkan kepada: Manajer Sosial dan Lingkungan. 

Posisi staf berikut melapor ke tenaga ahli sosial: Staf Administrasi. 

2. TUJUAN PEKERJAAN: 

Mempromosikan pelaksanaan Prinsip-prinsip Sosial & Lingkungan (S&E) IIF terkait penilaian sosial, 
tenaga kerja, pembebasan tanah dan pemukiman kembali, masyarakat adat dan warisan budaya. 

3. HASIL YANG DIHARAPKAN: 

a.  Prinsip 

- Mempromosikan dan memfasilitasi pelaksanaan Prinsip-prinsip Sosial & Lingkungan (S&E) 
IIF terkait penilaian sosial, tenaga kerja, pengadaan tanah dan pemukiman kembali, 
masyarakat adat dan warisan budaya, bersama-sama dengan pengembang proyek; 
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- Memberikan laporan terkait pembelajaran dan praktek-praktek yang baik dan 
merekomendasikan penyempurnaan terhadap Prinsip Sosial & Lingkungan (S&E) IIF ini. 

b.  Bimbingan dan Fungsi Penasehat 

- Memberikan Laporan antara lain penilaian ulasan dampak sosial, rencana tindakan 
Pemukiman Kembali, Rencana Pengembangan Masyarakat Adat, rencana manajemen 
tenaga kerja, rencana pengembangan masyarakat, rencana komunikasi publik, dan 
merekomendasikan perangkat tambahan untuk memastikan kepatuhan dengan kebijakan 
sosial IIF ini; 

- Mempersiapkan rencana tindakan perbaikan dan mengusulkan kewajiban-kewajiban S&E 
untuk dimasukkan dalam perjanjian investasi; 

- Selama pemrosesan proyek, melakukan uji tuntas aspek sosial, melakukan kunjungan 
lapangan, dan membantu dalam konsultasi publik dan kegiatan pengungkapan untuk 
mendukung pelaksanaan dan memastikan kepatuhan dengan Prinsip-prinsip sosial IIF ini; 

- Memantau dan mengawasi jalannya proyek-proyek untuk memastikan berlangsung sesuai 
dengan persyaratan S&E yang berlaku berikut pelaksanaan rencana perbaikan. 

c.  Berbagi pengetahuan 

- Menyusun pedoman, buku pegangan dan bahan-bahan informasi terkait Prinsip sosial 
untuk digunakan oleh pengembang proyek; 

- Mempersiapkan program pelatihan dan melakukan lokakarya pembelajaran tahunan untuk 
staf internal dan pengembang proyek; dan 

- Melakukan ulasan pelaksanaan proyek dan menyiapkan laporan tahunan kepada 
Manajemen terkait kinerja dari berbagai proyek dengan maksud untuk memberikan 
rekomendasi sehubungan dengan Prinsip sosial IIF ini. 

4. KOMPETENSI INTI: 

Pengetahuan Teknis dan Keterampilan 

 Mampu memberikan solusi untuk masalah yang kompleks dengan menggunakan 
pengetahuan teknis dan keterampilan dalam kaitannya dengan desain dan pelaksanaan 
proyek; 

 Mengaplikasikan keahlian teknis tingkat tinggi dalam pekerjaan yang berhubungan dengan 
dimensi sosial dari sebuah proyek; 

 Menggunakan keahlian teknis untuk memberikan saran dan dukungan terhadap proyek-
proyek yang dibiayai IIF. 

Orientasi Klien 

 Fokus terhadap usaha sendiri dan orang lain akan kebutuhan pemahaman untuk memenuhi 
kebutuhan klien (misalnya, instansi pemerintah, pihak swasta, organisasi non-pemerintah); 

 Mampu bekerja secara efektif dengan klien; 
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 Berusaha menerima umpan balik pada kualitas layanan dan membuat perbaikan. 

Mencapai Hasil 

 Memastikan pekerjaan sendiri memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan IIF; 

 Secara teratur meninjau kemajuan untuk memastikan kerja sesuai target; 

 Mampu membuat skala prioritas pekerjaan sendiri dan pekerjaan orang lain untuk mencapai 
hasil-hasil yang diharapkan. 

Bekerja Bersama 

 Mengembangkan keterampilan anggota tim; 

 Mendorong kerjasama dalam dan di antara tim dan mempromosikan nilai keanekaragaman 
dalam tim, seperti di perbedaan pandangan, budaya, kebangsaan, dan jenis kelamin; 

 Memfasilitasi penyelesaian konflik di dalam tim. 

Belajar dan Berbagi Pengetahuan 

 Membantu staf untuk menemukan berbagai cara untuk belajar dan berkembang; 

 Memberdayakan staf untuk melakukan perbaikan; 

 Mendorong tim untuk saling belajar. 

5. HUBUNGAN KUNCI: 

Supervisor (Manajer S&E): Perencanaan kerja, umpan balik kinerja, penilaian hasil, dan 
pengembangan pribadi. 

Klien Eksternal: Berbagi pengetahuan dan pengembangan kapasitas, pengembangan kemitraan 
regional dan jaringan eksternal. 

Klien Internal: Dukungan untuk identifikasi proyek dan pengembangan, pelaksanaan dan 
pemantauan kepatuhan, berbagi pengetahuan dan pengembangan kapasitas. 

6. PERSYARATAN PENDIDIKAN: 

Lulusan sarjana di bidang ilmu sosial terapan, misalnya sosiologi, antropologi, ekonomi, 
pembangunan atau geografi manusia atau bidang terkait lainnya; tingkat pasca sarjana atau yang 
setara lebih diutamakan. 

7. PENGALAMAN RELEVAN DAN PERSYARATAN LAIN: 

 Kesesuaian untuk melakukan tanggung jawab seperti yang disebutkan di atas pada tingkat 
yang diperlukan; 
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 Setidaknya 5 tahun pengalaman yang relevan secara profesional dalam penilaian dampak 
sosial, pembangunan sosial / pemukiman / perencanaan serta pelaksanaan pengembangan 
masyarakat adat; 

 Memiliki pengetahuan yang komprehensif dan pemahaman terhadap antara lain hukum 
Indonesia dan peraturan yang relevan terkait sosial dan lingkungan serta budaya dan isu-
isu yang berkaitan dengan pembebasan tanah, pemindahan secara paksa, buruh, 
masyarakat adat;  

 Memiliki keterampilan interpersonal, kepemimpinan, tim, dan kemampuan bernegosiasi 
yang kuat; 

 Memiliki keterampilan komunikasi lisan dan tertulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia 
dengan baik; 

 Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan sosial dari lembaga pembiayaan 
multilateral. 

Tenaga Ahli Lingkungan 

Jabatan: Tenaga Ahli Lingkungan   

Komite/Unit: Departemen Manajemen Risiko/Unit Manajemen Sosial dan Lingkungan (SEU) 

1. HUBUNGAN PELAPORAN SECARA LANGSUNG: 

Melaporkan kepada: Manajer Sosial dan Lingkungan. 

Posisi staf berikut melapor ke spesialis sosial: Staf Administrasi. 

2. TUJUAN PEKERJAAN: 

Mempromosikan pelaksanaan Prinsip-prinsip IIF Sosial & Lingkungan (S&E) dalam proses penilaian 
lingkungan, pencegahan dan pengurangan polusi, kesehatan masyarakat, keselamatan dan 
keamanan, konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam yang 
berkelanjutan. 

3. HASIL YANG DIHARAPKAN: 

a. Prinsip 

- Mempromosikan dan memfasilitasi pelaksanaan Prinsip-prinsip IIF Sosial & Lingkungan 
(S&E) dalam proses penilaian lingkungan, pencegahan dan pengurangan polusi, kesehatan 
masyarakat, keselamatan dan keamanan, konservasi keanekaragaman hayati dan 
pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan bekerjasama dengan pengembang 
proyek; 

- Melaporkan hasil pembelajaran dan praktek-praktek yang baik dan merekomendasikan 
perangkat tambahan untuk Prinsip Sosial & Lingkungan (S&E) IIF ini. 

b. Bimbingan dan Fungsi Penasehat 
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- Mengulas laporan penilaian lingkungan antara lain, rencana pengelolaan lingkungan, 
rencana tindakan terkait kesehatan masyarakat, lingkungan, rencana kesehatan dan 
keselamatan dan merekomendasikan perangkat tambahan untuk memastikan kepatuhan 
terhadap kebijakan dan Prinsip IIF ini; 

- Mempersiapkan rencana tindakan dan mengusulkan perbaikan janji-janji S&E untuk 
dimasukkan dalam perjanjian investasi; 

- Selama pemrosesan proyek, melakukan uji tuntas lingkungan, melakukan kunjungan 
lapangan, dan membantu dalam proses konsultasi publik dan kegiatan pengungkapan 
untuk mendukung pelaksanaan dan memastikan kepatuhan dengan Prinsip IIF ini; 

- Memantau dan mengawasi proyek-proyek untuk memastikan berlangsung sesuai dengan 
persyaratan yang berlaku S&E kinerja dan pelaksanaan rencana korektif. 

c. Berbagi pengetahuan 

- Menyusun pedoman, buku pegangan dan bahan-bahan informasi tentang Prinsip 
lingkungan untuk digunakan oleh pengembang proyek; 

- Mempersiapkan program pelatihan dan melakukan lokakarya pembelajaran internal 
tahunan untuk staf dan proyek pengembang; 

- Melakukan review dari pelaksanaan proyek dan menyiapkan laporan tahunan kepada 
Manajemen terkait kinerja berbagai proyek dengan maksud untuk merekomendasikan 
sehubungan dengan Prinsip lingkungan IIF ini. 

4. KOMPETENSI INTI: 

Pengetahuan Teknis dan Keterampilan 

 Mampu memberikan solusi untuk masalah yang kompleks menggunakan pengetahuan 
teknis dan keterampilan dalam kaitannya dengan desain dan pelaksanaan proyek; 

 Mengaplikasikan keahlian teknis tingkat tinggi dalam pekerjaan yang berhubungan dengan 
dimensi lingkungan proyek; 

 Menggunakan keahlian teknis untuk memberikan saran dan dukungan terhadap proyek-
proyek IIF. 

Orientasi Klien 

 Fokus usaha sendiri dan orang lain pada kebutuhan pemahaman dan pertemuan klien 
(misalnya, instansi pemerintah, pihak swasta, organisasi non-pemerintah); 

 Mampu bekerja secara efektif dengan klien; 

 Mencari umpan balik terhadap kualitas layanan dan membuat perbaikan. 

Mencapai Hasil 

 Memastikan pekerjaan yang dilakukan memberikan kontribusi untuk pencapaian tujuan IIF; 

 Secara teratur meninjau kemajuan untuk memastikan kerja sesuai target; 
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 Mampu membuat skala prioritas pekerjaan sendiri dan pekerjaan orang lain untuk mencapai 
hasil-hasil yang diharapkan. 

Bekerja Sama 

 Mengembangkan keterampilan anggota tim; 

 Mendorong kerjasama dalam dan di antara tim dan mempromosikan nilai keanekaragaman 
dalam tim, seperti menghadapi perbedaan pandangan, budaya, kebangsaan, dan jenis 
kelamin; 

 Memfasilitasi penyelesaian konflik di dalam tim; 

 Belajar dan Berbagi Pengetahuan; 

 Membantu staf untuk menemukan berbagai cara untuk belajar dan berkembang; 

 Memberdayakan staf untuk melakukan perbaikan; 

 Mendorong tim untuk saling belajar. 

5. HUBUNGAN KUNCI: 

Supervisor (S&E Manajer): perencanaan Kerja, umpan balik kinerja, penilaian hasil, dan 
pengembangan pribadi. 

Klien Eksternal: Berbagi pengetahuan dan pengembangan kapasitas, pengembangan kemitraan 
regional dan jaringan eksternal. 

Klien Internal: Dukungan untuk identifikasi proyek dan pengembangan, pelaksanaan dan 
pemantauan kepatuhan, berbagi pengetahuan dan pengembangan kapasitas. 

6. PERSYARATAN PENDIDIKAN: 

Sarjana di bidang teknik atau ilmu terapan (misalnya sipil / kimia / pertambangan / sanitasi, biologi, 
geologi, geografi, kehutanan atau bidang terkait lainnya), tingkat pasca sarjana atau yang setara 
lebih disukai. 

7. PENGALAMAN RELEVAN DAN PERSYARATAN LAIN: 

 Kesesuaian untuk melakukan tanggung jawab tersebut di atas pada tingkat yang diperlukan; 

 Setidaknya 5 tahun pengalaman profesional yang relevan dalam penilaian lingkungan; 
lingkungan, kesehatan dan audit keselamatan; dan pengelolaan lingkungan, perencanaan 
dan pelaksanaan; 

 Memiliki pengetahuan yang komprehensif dan pemahaman tentang hukum dan peraturan 
Indonesia yang relevan; 

 Memiliki keterampilan interpersonal, kepemimpinan, tim, dan kemampuan negosiasi yang 
kuat; 
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 Memiliki keterampilan komunikasi lisan dan tertulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa 
Indonesia yang baik; 

 Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan lingkungan lembaga pembiayaan 
multilateral.  
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5 LAMPIRAN E1:  LEMBAR INFORMASI SOSIAL DAN 
LINGKUNGAN  

1. Nama Proyek: 

2. Kategorisasi risiko awal: 

3. Nama Pengembang: 

4. Mohon berikan nama penanggung jawab/promotor organisasi 

i. Nama: 

ii. Penunjukan: 

iii. Rincian Kontak: 

5. Berikan penjelasan singkat tentang proyek: 

6. Berikan lokasi proyek: 

7. Berikan informasi skala proyek (seperti area proyek, area halaman dan bangunan, kapasitas 

produksi, jumlah pembangkit listrik, dan lain-lain). 

8. Apakah ada area sensitif dari aspek lingkungan didalam dan di sekitar lokasi proyek? (Ya/Tidak). 

Jika "Ya", pilih butir yang sesuai di bawah ini. 

1) Taman nasional, area lindung yang dibuat oleh pemerintah (area pantai, gambut, habitat dari 

penduduk minoritas atau asli, situs bersejarah, dan lain-lain). 

2) Hutan primer, hutan alam tropis. 

3) Habitat yang penting secara ekologis (terumbu karang, bakau, dataran pasang surut, dan lain-

lain). 

4) Habitat dari spesies yang dilindungi yang perlindungannya diwajibkan oleh hukum lokal dan 

perjanjian internasional. 

5) Area yang memiliki risiko peningkatan yang besar terhadap salinitas tanah atau erosi.  

6) Daerah penggurunan. 

7) Area dengan nilai khusus dari sudut pandang arkeologi, sejarah dan/atau budaya. 

8) Tempat tinggal kaum minoritas, penduduk asli, orang-orang nomaden dengan gaya hidup 

tradisional, atau wilayah dengan nilai sosial khusus. 
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9. Apakah proyek melibatkan unsur-unsur berikut? Jika iya, berikan rincian tentang skala, prediksi 

dampak (positif dan negatif) terhadap lingkungan, sosial ekonomi dan rincian terkait lainnya. 

1) Pengadaan Tanah. 

2) Pemukiman kembali secara paksa. 

3) Deforestasi. 

4) Reklamasi tanah dan/atau pengembangan. 

5) Tenaga kerja dan kondisi kerja (pekerja anak, pekerja perempuan, pekerja paksa, pihak ketiga, 

pekerja migran, dan lain-lain). 

10. Berilah penjelasan singkat mengenai potensi dampak dari proyek pada kualitas udara, kualitas air, 

kebisingan, iklim, tanah, tata guna lahan, dan keanekaragaman hayati. 

11. Berilah status persyaratan AMDAL. Berilah rincian. Jika AMDAL sudah selesai dan disetujui oleh 

instansi terkait, mohon sebutkan. 

12. Adakah persetujuan lain yang diperlukan dan diambil berdasarkan peraturan Indonesia yang 

mengatur pembebasan tanah, kompensasi, pemukiman kembali dan masyarakat adat? Berikan 

rinciannya. 

13. Apakah akan dipakai untuk pemrosesan tahap berikutnya: Ya / Tidak, 

14. Tanggal Keputusan: 

15. Otoritas Persetujuan (Direktur Risiko). 
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6 LAMPIRAN E2: FORMULIR PERMINTAAN 
INFORMASI 

1. Rincian Kontak Pengembang [Untuk diisi oleh IIF] 

 Nomor Referensi: 

 Nama perusahaan:  

 Alamat rinci, nomor telepon, faksimili, dan e-mail perusahaan:  

2. Karakteristik Proyek  

 Penjelasan singkat dari proyek yang diusulkan. 

 Alasan pengusulan proyek. 

 Rencana yang menunjukkan batas pembangunan proyek termasuk tanah yang diperlukan 

sementara selama konstruksi. 

 Bentuk fisik pembangunan (tata letak, bangunan, struktur lain, bahan bangunan, dan lain-lain). 

 Deskripsi proses utama termasuk ukuran, kapasitas, masukan dan keluaran. 

 Pengaturan akses baru atau perubahan pada tata letak jalan yang ada. 

 Program kerja untuk tahap konstruksi, operasi dan komisioning, serta restorasi dan 

penggunaan kembali yang sesuai. 

 Metode konstruksi. 

 Sumberdaya yang digunakan saat konstruksi dan operasi (material, air, energi, dan lain-lain) 

 Hubungan dengan rencana proyek dan proyek yang ada. 

 Informasi tentang alternatif dipertimbangkan. 

 Informasi tentang perhitungan mitigasi dipertimbangkan.  

 Aktivitas lain yang diperlukan sebagai konsekuensi proyek (misalnya jalan baru, ekstraksi 

agregat, penyediaan pasokan air baru, pembangkit atau transmisi listrik, peningkatan 

perumahan dan pembuangan limbah). 

 Rincian izin yang diperlukan untuk proyek. 

3. Lokasi Proyek  
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 Peta dan foto yang menunjukkan lokasi proyek dengan kondisi fisik, alam dan buatan manusia 

di sekitarnya. 

 Penggunaan lahan yang ada di dan sekitar lokasi serta penggunaan lahan yang direncanakan 

di masa depan. 

 Zonasi atau regulasi penggunaan lahan. 

 Kawasan lindung. 

 Area sensitif. 

 Rincian lokasi alternatif yang telah dipertimbangkan. 

4.  Informasi Sosial dan Lingkungan  

 Dampak lingkungan dan sosial ekonomi terhadap investasi. 

 Persyaratan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang relevan, perlindungan S&E dari 

investor strategis dan perjanjian internasional yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas 

pada undang-undang dan peraturan yang mengatur pembebasan tanah, kompensasi, 

pemukiman kembali dan masyarakat adat. 

 Pembangunan berkelanjutan dan penggunaan sumber daya alam terbarukan. Perlindungan 

terhadap kesehatan manusia, budaya, dan keanekaragaman hayati, termasuk spesies yang 

terancam punah dan ekosistem sensitif. 

 Pengadaan tanah dan penggunaan lahan. 

 Tenaga kerja dan kondisi kerja. 

 Dampak terhadap masyarakat adat/etnis dan komunitas minoritas. 

 Dampak kumulatif sosial dan lingkungan dari proyek yang diusulkan dan investasi masa depan.  

 Pengungkapan dampak dan mitigasi terhadap pihak-pihak terdampak dalam perancangan, dan 

tinjauan tindakan mitigasi dan rehabilitasi. 

 Pertimbangan alternatif yang ramah lingkungan, sosial, dan ekonomi. 

 Pencegahan polusi dan minimasi limbah, pengendalian polusi (limbah cair dan emisi udara) 

dan pengelolaan limbah padat dan bahan kimia.  

5. Karakteristik dari Dampak Potensial  

Deskripsi singkat tentang kemungkinan dampak dari proyek dengan mempertimbangkan faktor-faktor 

berikut: 
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 Dampak terhadap manusia, kesehatan, flora dan fauna, tanah, tata guna tanah, aset, kualitas 

air dan hidrologi, kualitas udara, iklim, suara dan getaran, lanskap dan lingkungan visual, 

warisan sejarah dan budaya, dan interaksi diantara keduanya. 

 Sifat dampak (yaitu langsung, tidak langsung, sekunder, kumulatif, jangka pendek, menengah 

dan panjang, permanen dan sementara, positif dan negatif).  

 Luasan dampak (luas geografis, ukuran populasi/habitat/spesies terdampak). 

 Besaran dan kompleksitas dampak. 

 Kemungkinan dampak. 

 Durasi, frekuensi, dan kemungkinan dampak dapat berbalik. 

 Mitigasi dimasukkan ke dalam desain proyek untuk mengurangi, menghindari atau 

mengimbangi dampak negatif yang signifikan. 

 



IIF- SEMS - Lampiran 

74 

 

7 LAMPIRAN F: DAFTAR PERIKSA UNTUK 
BERBAGAI PROYEK INFRASTRUKTUR 
(PEMBANGKIT LISTRIK TERMAL, JALAN DAN 
JALAN RAYA, PENYEDIAAN AIR DAN SANITASI)  

Tabel 7.1: Daftar Periksa untuk Pembangkit Listrik Termal 

Substansi Substansi Utama Ya Tidak 

Pertimbangan 
lingkungan/ 

dampak 
penting 

Sosial 

Lingkungan  

Penting untuk panapisan dampak terlebih dahulu 

dari daftar Prinsip  

   

Kualitas 

Udara  

i. Apakah rencana pengaturan udara untuk tipe-

tipe bahan bakar yang berbeda telah tersedia 

dan memadai?  

ii. Apakah sumber-sumber polusi udara lainnya 

dalam wilayah udara telah dipertimbangkan 

dalam menyusun rencana pengendalian 

kualitas udara?  

iii. Apakah polutan udara seperti sulfur oksida 

(SOx), nitrogen oksida (NOX) dan partikulat dan 

debu, yang dihasilkan oleh kegiatan 

pembangkit listrik sudah memenuhi 

persyaratan peraturan Indonesia atau standar 

emisi internasional?  

iv. Dalam hal pembangkit listrik tenaga batubara, 

adakah kemungkingan munculnya debu 

batubara larian (“fugitive”) yang terlepas dari 

tumpukan batubara di fasilitas 

penanganannya, dan polusi udara yang 

ditimbulkan dari debu abu batubara yang 

dibuang di lokasi pembuangan? Apakah ada 

langkah yang memadai untuk mencegah hal ini 

terjadi?  

v. Bisakah fasilitas ini membeli batubara dengan 

kandungan sulfur yang rendah untuk 

menurunkan emisi udara?  
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Substansi Substansi Utama Ya Tidak 

Pertimbangan 
lingkungan/ 

dampak 
penting 

vi. Bisakah pembangkit ini memantau dan 

mengurangi kelebihan aliran udara yang 

masuk ke dalam ketel uap (“boiler”) untuk 

memastikan pembakaran yang efisien dan 

sekaligus mengurangi emisi nitrogen oksida 

(NOx)? 

Air i. Apakah efluen dari pembangkit listrik ini sudah 

patuh kepada standar efluen nasional dan 

internasional? Adakah kemungkinan efluen 

dari kegiatan ini memberi dampak kepada 

daerah sekitarnya akibat efluennya  tidak 

memenuhi standar kualitas udara ambien baik 

nasional maupun internasional?  

ii. Apakah proyek akan mencemari badan air and 

ekosistem akuatik dari pengolahan air 

limbahnya hasil dari kegiatan ketel uap, 

pembersihan (“bleed-off”) menara pendingin 

(“cooling tower”), aktivitas pembersihan (“blow 

down”) ketel uap  dan air pencuci, dan efluen 

dari tempat penampungan abu? 

iii. Pada kasus pembangkit listrik tenaga 

batubara, apakah lindi (“leachates”) di tempat 

penumpukan batu bara bisa/akan masuk ke 

dalam air dan menyebabkan pencemaran?  

iv. Adakah kemungkinan bahwa jumlah air (air 

permukaan, air tanah) yang terpakai dan 

dilepaskan oleh proyek akan berpengaruh 

buruk terhadap pemakaian air yang sudah 

ada?  

v. Akankah proyek menyebabkan perubahan 

pada aliran air ke hilir dari titik diambilnya air 

untuk kepentingan pendinginan?  

vi. Akankah tempat penyimpanan bahan bakar 

dan bahan kimia dan juga penyimpanan 

batubara yang aktif maupun yang sudah tidak 

terpakai, dibuatkan saluran pengaman untuk 

mencegah kontaminasi ke sistem perairan 

yang terdekat dalam konteks jikan terjadi 
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Substansi Substansi Utama Ya Tidak 

Pertimbangan 
lingkungan/ 

dampak 
penting 

aktivitas pembuangan, atau 

tumpahan/ceceran?  

vii. Bisakah fasilitas meminimalkan pembelian 

batubara tipe tertentu yang memicu air larian 

(“run off”) yang mengandung asam?  

viii. Sudahkah pembangkit listrik menyelidiki re-

sirkulasi dari air pendingin?  

ix. Bisakah air dari pembersihan ketel uap dipakai 

untuk membersihkan abu (“ash”) dan 

penambahan air untuk menara pendingin? 

Limbah i. Apakah limbah (seperti limbah oli, bahan 

kimia), abu batubara, dan hasil sampingan 

gipsum dari asap cerobong hasil de-sulfurisasi, 

yang dihasilkan oleh pembangkit, telah diolah 

dan dibuang sesuai dengan standar nasional?  

ii. Apakah kegiatan proyek akan memberi 

dampak kepada kesehatan dan keselamatan 

masyarakat , akibat dari pembuangan limbah 

padat di lahan urug saniter (“sanitary landfill”)?  

iii. Apakah peluang untuk mengurangi kandungan 

bahan berbahaya & beracun dari pemakaian 

bahan-bahan di fasilitas, telah dievaluasi?  

iv. Apakah pilihan untuk pemanfaatan abu dasar 

dan abu terbang, sudah dievaluasi? Adakah 

ada pasar lokal untuk bahan konstruksi dengan 

zat aditif, bahan dasar konstruksi jalan, bahan 

abrasif (kikiran/lelasan), bahan tambahan 

untuk meningkatkan kualitas tanah atau bahan 

penetral asam?  

   

Kontaminasi 

Tanah dan 

Air Tanah  

i. Apakah dimasa lalu tanah-tanah di sekitar 

proyek telah terkontaminasi, dan adakah 

upaya yang cukup untuk mencegah 

pencemaran terhadap tanah dari bahan-

bahan yang bisa bocor seperti oli, dan 

bahan kimia?  
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Substansi Substansi Utama Ya Tidak 

Pertimbangan 
lingkungan/ 

dampak 
penting 

ii. Pada kasus pembangkit listrik tenaga uap 

dengan bahan bakar batu bara, apakah 

rencana pengelolaannya telah mencakup 

pengelolaan sisa debu batubara dari 

tumpukan/tempat penyimpanan batubara 

dan lokasi pembuangan debu  

Kebisingan 

dan Getaran 

i. Apakah kebisingan dan getaran yang 

dihasilkan dari kegiatan pembangkit listrik 

telah patuh kepada standar nasional dan 

internasional, dan standar kondisi, 

kesehatan dan keselamatan kerja?  

ii. Pada kasus pembangkit listrik tenaga uap 

dengan bahan bakar batubara, apakah 

fasilitas untuk bongkar-muat  batubara, 

area penyimpanan batubara, dan fasilitas 

penanganan batubara lainnya sudah 

dirancang untuk mengurangi kebisingan.  

   

Penurunan 

tanah  

i. Dalam kasus ekstraksi air tanah dalam 

jumlah yang besar, apakah ada 

kemungkinan hal itu akan mengakibatkan 

penurunan muka tanah?  

   

Bau i. Adakah sumber-sumber bau? Upaya 

apakah yang telah dilakukan untuk 

mengendalikan hal tersebut?  

   

Kawasan 

Lindung 

i. Apakah lokasi proyek berada di dalam 

kawasan lindung yang ditetapkan oleh 

peraturan atau perjanjian internasional? 

Adakah kemungkinan bahwa proyek akan 

mempengaruhi kawasan itu?  

   

Ekosistem i. Apakah lokasi proyek menunjukkan adanya  

wilayah hutan primer, hutan hujan, dan 

habitat yang mengandung unsur ekologi 

yang berharga (contoh: terumbu karang, 

bakau, dan area pasang surut)?  
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Substansi Substansi Utama Ya Tidak 

Pertimbangan 
lingkungan/ 

dampak 
penting 

ii. Apakah lokasi proyek menunjukkan adanya 

kawasan untuk perlindungan spesies 

tertentu yang ditetapkan oleh peraturan 

perundangan nasional atau perjanjian 

internasional, dan konvensi?  

iii. Jika dampak penting terhadap ekologi 

sudah terantisipsi, apakah ada upaya yang 

diambil untuk melindungi lingkungan dan 

dampak kepada ekosistem?  

iv. Adakah kemungkinan bahwa jumlah air (air 

permukaan maupun air tanah) yang dipakai 

oleh proyek akan berakibat buruk kepada 

lingkungan perairan seperti sungai? 

Apakah telah dilakuakan upaya-upaya 

untuk mengurangi dampak terhadap 

lingkungan perairan seperti organisme 

perairan?  

v. Adakah kemungkinan pembuangan dari 

efluen termal, kebutuhan air dalam volume 

besar untuk pendinginan, atau 

pembuangan sisa debu batubara akan 

berdampak buruk pada ekosistem badan air 

di lingkungan sekitarnya?  

Tabel 7.2: Daftar Periksa untuk Proyek Jalan Raya dan Jalan 

Substansi Substansi Utama Ya Tidak 

Pertimbangan 
lingkungan/ 

dampak 
penting 

Sosial 

Lingkungan  

i. Penting untuk menapiskan dampak 

sosial lingkungan dari daftar Prinsip-

prinsip yang tersedia terlebih dahulu. 

   

Tanah/daratan i. Akankah proyek ini menyebabkan 

kondisi yang tidak stabil atau mengubah 

struktur geologi? Penghancuran, 
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Substansi Substansi Utama Ya Tidak 

Pertimbangan 
lingkungan/ 

dampak 
penting 

tutupan, atau apapun yang memodifikasi 

fitur-fitur fisik?  

ii. Apakah proyek menyebabkan gangguan, 

longsor (kecil maupun besar), 

pemindahan, penyempitan, atau tutupan 

tanah selama tahapan pekerjaan tanah 

(“eartwork”)? Apakah upaya untuk 

mencegah longsor yang dibutuhkan 

cukup memadai?  

iii. Akankah ada perubahan terhadap 

topografi atau fitur kontur permukaan 

tanah?  

iv. Akankah ada peningkatan laju angin atau 

air erosi tanah, baik di dalam lokasi 

maupun di luar lokasi proyek?  

v. Apakah ada kemungkinan terjadi 

perubahan atas endapan pasir pantai 

atau erosi, yang akan memodifikasi 

dasar laut, teluk, atau “inlet”? 

vi. Akankah ada perubahan terhadap 

endapan lumpur, deposit, atau erosi yang 

bisa mengakibatkan perubahan aliran 

sungai, atau arus, atau dasar sungai atau 

danau? Akankah ada sedimentasi dari 

jalan-jalan di sisi badan air dan drainase? 

Apakah upaya untuk mencegah 

runtuhnya air larian tanah dianggap 

memadai?  

vii. Akankah terjadi hilangnya lapisan tanah 

pucuk yang produktif di daerah 

timbunan?  

viii. Akankah proyek ini akan menciptakan 

situasi yang tidak memungkinkan untuk 

pemanfaatan tanah dalam jangka waktu 

panjang?  

ix. Akankah proyek mengakibatkan 

perubahan pada hidrologi air permukaan 
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Substansi Substansi Utama Ya Tidak 

Pertimbangan 
lingkungan/ 

dampak 
penting 

atau jalur air yang dilintasi jalan, 

sehingga mengakibatkan peningkatan 

sedimen pada aliran air yang diakibatkan 

oleh peningkatan erosi tanah pada area 

konstruksi? Apakah rencana konstruksi 

memuat upaya mengendalikan erosi dan 

sedimen selama dan sesudah 

konstruksi?  

Udara i. Akankah ada peningkatan polusi udara 

lokal akibat dari penghancuran 

bebatuan, gali dan urug/timbun, dan 

bahan-bahan kimia dari proses 

pengaspalan ?  

ii. Apakah ada kemungkinan polutan udara  

yang dihasilkan oleh berbagai sumber 

seperti dari lalu lintas kendaraan akan 

mempengaruhi kualitas udara ambien? 

Apakah kualitas udara ambien sudah 

patuh pada kualitas standar nasional?  

iii. Akankah ada kendaraan dan peralatan 

yang menghasilkan emisi dari kegiatan 

konstruksinya atau menurunnya kualitas 

udara akibat limbah konstruksi.  

iv. Jika diketahui ada daerah industri berada 

di dekat rute jalan, apakah ada 

kemungkinan kehadiran proyek akan 

memperparah polusi udara yang sudah 

ada?  

   

 Air i. Apakah ada kemungkinan terjadi aliran 

tanah (akibat hujan) dari tanah yang 

terbuka yang diakibatkan oleh kegiatan 

pergeseran muka tanah, seperti gali-dan-

urug, yang akan berakibat pada 

menurunnya kualitas air dan air di bagian 

hilir?  

ii. Akankah ada penurunan kualitas air 

permukaan akibat dari endapan yang 

terbawa oleh aliran limbah saniter dari 
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Substansi Substansi Utama Ya Tidak 

Pertimbangan 
lingkungan/ 

dampak 
penting 

asrama pekerja, dan bahan kimia yang 

dipakai dalam kegiatan konstruksi?  

iii. Akankah proyek menghasilkan buangan 

yang akan mengkontaminasi sistem air 

publik? Adakah perubahan terhadap air 

permukaan, termasuk tapi tidak terbatas 

pada suhu, oksigen terlarut, atau 

kekeruhan?  

iv. Akankah ada pengurangan jumlah air  

yang berdampak kepada pasokan air 

untuk masyarakat?  

v. Adakah kemungkinan aliran permukaan 

dari jalan akan mengkontaminasi sumber 

air seperti air tanah?  

vi. Akankah ada perubahan dalam kuantitas 

dari air tanah baik melalui tambahan atau 

pengambilan langsung, atau penyedotan 

pada akuifer?  

vii. Akankah proyek menyebabkan 

perubahan pada aliran air atau banjir?  

viii. Apakah penempatan jalan diletakkan di 

bawah rata-rata tinggi muka air sungai 

atau aliran lain?  

ix. Apakah lokasi proyek terletak pada 

sekitar sungai atau daerah wilayah banjir 

laut ? Apakah sudah terjadi perambahan 

wilayah banjir laut atau daerah 

pengaturan aliran banjir?  

x. Adakah dampak atau konstruksi di 

wilayah lahan basah, atau daerah rawan 

banjir?  

xi. Adakah peningkatan risiko polusi air dari 

oli, pelumas, dan tumpahan/ceceran 

bahan bakar, dan bahan-bahan lain dari 

kendaraan yang menggunakan jalan?  
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Substansi Substansi Utama Ya Tidak 

Pertimbangan 
lingkungan/ 

dampak 
penting 

xii. Apakah efluen dari berbagai fasilitas, 

seperti tempat pemberhentian dan areal 

parkir dan pelayanan, sudah patuh 

terhadap standar efluen nasional dan 

standar efluen air? Adakah kemungkinan 

efluen itu akan mempengaruhi wilayah 

yang tidak mematuhi standar kualitas air 

efluen nasional?  

Lahan Basah i. Apakah ada kemungkinan bahwa 

perubahan fitur topografi dan instalasi 

struktur, seperti terowongan, akan 

berdampak buruk pada air permukaan 

dan aliran air bawah tanah?  

ii. Akankah kerja konstruksi mengakibatkan 

tersingkirnya vegetasi lahan basah (atau 

tutupan) atau tergantikannya tanah 

hidrik? 

   

Flora & fauna i. Akankah proyek mengakibatkan 

perubahan keanekaragaman spesies, 

atau perubahan jumlah spesies flora 

(termasuk pepohonan, semak, rumput, 

tanaman, flora mikro, dan tanaman air)? 

Atau akankah berdampak atas spesies 

flora unik, yang langka, atau terancam 

punah?  

ii. Akankah ada introduksi spesies baru 

flora ke dalam suatu wilayah atau sebuah 

penghalang (“barrier”) untuk 

penambahan populasi species secara 

normal yang ada? 

iii. Akankah proyek membawa dampak 

kepada perubahan keanekearagaman 

spesies atau jumlah spesies fauna 

(burung, binatang darat termasuk reptil, 

ikan dan hewan bercangkang, bentos, 

serangga, dan fauna mikro)? Atau 

sebuah dampak atas spesies fauna 
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Substansi Substansi Utama Ya Tidak 

Pertimbangan 
lingkungan/ 

dampak 
penting 

langka dan spesies yang terancam 

punah?  

iv. Akankah ada introduksi spesies baru 

fauna ke dalam suatu wilayah, atau 

menyebabkan halangan untuk fauna 

bermigrasi atau berpindah?  

v. Akankah terjadi kemunduran dari, atau 

campur tangan dengan, habitat kritis dari 

ikan, atau hewan liar lainnya?  

Kebisingan i. Akankah proyek ini meningkatkan tingkat 

kebisingan?  

ii. Akankah ada kebisingan dan getaran 

akibat dari peledakan dan kegiatan kerja 

sipil lainnya?  

   

Pemanfaatan 

Tanah 

i. Akankah proyek ini mengakibatkan 

perubahan pada perencanaan tata guna 

lahan wilayah?  

ii. Adakah kemungkinan terjadi 

pengurangan luasan area produksi 

pertanian, daerah peternakan primer dan 

unik?   

   

Lainnya i. Akankah konstruksi jalan akan 

berdampak pada sebuah lokasi yang 

memiliki potensi risiko dari pembuangan 

sampah yang mengandung bahan 

berbahaya & beracun (misalnya lahan 

urug saniter, stasiun BBM, daerah 

industri)? 

ii. Akankah proyek ini berdampak pada 

kualitas atau kuantitas dari peluang-

peluang daerah rekreasi yang ada saat 

ini?  
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Substansi Substansi Utama Ya Tidak 

Pertimbangan 
lingkungan/ 

dampak 
penting 

iii. Akankah ada peningkatan pergerakan 

kendaraan bermotor, sepeda, atau 

pejalan kaki?  

iv. Akankah ada fasilitas parkir yang akan 

terdampak atau menimbulkan kebutuhan 

baru untuk areal parkir?  

v. Akankah tahap pasca-operasi dari 

proyek ini akan mempengaruhi 

perubahan terhadap akses-akses yang 

ada?  

vi. Akankah proyek berdampak pada sistem 

transportasi yang ada?  

vii. Akankah proyek menimbulkan situasi 

bahaya untuk berkendara di tempat 

dimana ada kegiatan konstruksi yang 

bersinggungan dengan kondisi jalan 

yang ada?  

viii. Akankah ada peluang munculnya 

penyakit menular kepada populasi lokal 

akibat sanitasi yang buruk, dan 

pembuangan limbah padat di area 

konstruksi dan asrama pekerja?  

ix. Akankah tercipta tempat sarang nyamuk 

vektor penyakit?  

Socioekonomi i. Akankah  proyek ini mempengaruhi 

pemukiman penduduk (termasuk tapi 

tidak terbatas pada wilayah pedesaan 

atau perkotaan, dan lokasi bisnis dan 

komersial)? 

ii. Akankah tercipta kebutuhan baru untuk 

perumahan karyawan/pekerja 

konstruksi?  

iii. Akankah proyek menimbulkan 

kekhawatiran sosial akibat 

ketidaknyamanan kondisi hidup di sekitar 
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Substansi Substansi Utama Ya Tidak 

Pertimbangan 
lingkungan/ 

dampak 
penting 

wilayah konstruksi yang memicu kasus 

persoalan saluran pernapasan atas 

(ISPA) dan stres?  

iv. Akankah proyek mempengaruhi keadaan 

tenagakerja lokal, harga-harga 

bangunan/properti, dan lain-lain?  
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Tabel 7.3: Daftar Periksa untuk Proyek Pengadaan Air 

Substansi  Substansi Utama Ya Tidak 

Pertimbangan 
lingkungan/ 
dampak 
penting  

Sosial 

Lingkungan  

i. Penting untuk menapiskan dampak sosial 

lingkungan dari daftar Prinsip-prinsip yang 

tersedia terlebih dahulu 

   

Kualitas 

udara 

i. Akankah ada kemungkinan pencemaran 

udara akibat dari klorin dari penyimpanan 

klorin dan injeksi klorin? Apakah 

konsentrasi klorin dalam lingkungan kerja 

telah patuh kepada standar kesehatan dan 

keamanan pekerja nasional?  

   

Kualitas air i. Akankah proyek memiliki perlindungan 

yang memadai bagi pekerjaan pembuatan 

sumur atau memasok air, yang bisa 

berakibat pada pencemaran pasokan air?  

ii. Apakah pasokan air untuk sistem distribusi 

dianggap tidak aman (misalnya banyaknya 

kandungan patogen, atau konstituen 

mineral) akibat dari operasional dan 

pemeliharaan yang buruk (terutama dari 

akumulasi lumpur pada filter air) dan 

ketidakcukupan klorinasi akibat dari 

minimnya pemantauan sisa klorin dalam 

sistem distribusi?  

iii. Apakah penyaluran air ke sistem distribusi, 

yang korosif akibat dari tidak memadainya 

perhatian kepada upaya memasukkan 

unsur kimia untuk memperbaiki kondisi air?  

iv. Akankah proyek menimbulkan 

pengambilan air dalam jumlah yang besar 

sehingga membawa dampak kepada 

pemakai air di hilir?  

v. Apakah polutan seperti SS, BOD, COD, 

yang dikandung efluen yang dihasilkan oleh 

fasilitas telah patuh kepada standar efluen 

nasional?   
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Substansi  Substansi Utama Ya Tidak 

Pertimbangan 
lingkungan/ 
dampak 
penting  

Limbah i. Apakah limbah, seperti lumpur yang 

dihasilkan dari kegiatan operasinal fasilitas 

ini telah diolah dan dibuang sesuai dengan 

standar nasional?  

   

Air Limbah  i. Akankah proyek menyebabkan 

meningkatnya aliran limbah lumpur akibat 

dari meningkatnya pasokan air? Atau 

apakah menyebabkan kenaikan volume 

dari air buangan dari hasil mencuci dan 

memasak (“sullage”) dan lumpur dari 

pengelolaan air limbah?  

   

Kebisingan 

dan 

Getaran 

i. Apakah kebisingan dan getaran dari 

fasilitas seperti stasiun pompa, telah patuh 

pada standar nasional?  

   

Tanah/ 

Penurunan 

permukaan 

i. Dalam mengekstraksi air tanah dalam 

volume yang besar, adakah kemungkinan 

ekstraksinya akan mengakibatkan salinasi 

atau menurunnya permukaan tanah?  

   

Lainnya i. Adakah kemungkinan jumlah air yang 

digunakan (seperti air permukaan, air 

tanah) oleh proyek akan membawa dampak 

buruk pada pemakaian air yang ada dan 

pemakarian air untuk lingkungan?  

ii. Akankah ada pertumbuhan ganggang 

(alga) yang berlebih didalam reservoir 

penyimpanan?  

iii. Akankah proyek mengakibatkan kerusakan 

yang terkait dengan jaringan transmisi dan 

jalan akses?  

iv. Akankah ada bahaya terhadap kesehatan 

yang timbul akibat dari kurang memadainya 

kemampuan fasilitas dalam menerima, 

menyimpan, dan penanganan klorin dan 

bahan kimia berbahaya & beracun lainnya?  
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Substansi  Substansi Utama Ya Tidak 

Pertimbangan 
lingkungan/ 
dampak 
penting  

v. Akankah proyek menyebabkan bahaya 

kesehatan dan keamanan para pekerja 

akibat dari pengelolaan pemakaian klorin 

sebagai zat disinfektan dan kontaminan 

lain? 

vi. Adakah kemungkinan terjadi kebocoran gas 

klorin?  

Kegiatan 

Konstruksi 

i. Akankah proyek menyebabkan 

meningkatnya lalu lintas akibat dari 

kegiatan konstruksi?  

ii. Akankah ada erosi tanah yang terus 

menerus terjadi akibat kegiatan konstruksi?  

iii. Akankah ada kebisingan dan debu dari 

kegiatan konstruksi?  

   

Tabel 7.4: Daftar Periksa untuk Proyek Sanitasi Air 

Substansi  Substansi Utama Ya Tidak 

Pertimbangan 
lingkungan/ 
dampak 
penting  

Sosial 

Lingkungan  

i. Penting untuk menapiskan dampak sosial 

lingkungan dari daftar Prinsip-prinsip yang 

tersedia terlebih dahulu. 

   

Kualitas air i. Akankah proyek mengakibatkan 

menurunnya kualitas air akibat dari tidak 

memadainya pembuangan lumpur atau 

pembuangan langsung air limbah yang 

tidak diolah?  

ii. Akankah ada kontaminasi dari air 

permukaan dan air tanah akibat dari lumpur  

buangan ke tanah?  

iii. Adakah kemungkinan kerusakan kualitas 

air di bagian hilir akibat dari tidak 
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Substansi  Substansi Utama Ya Tidak 

Pertimbangan 
lingkungan/ 
dampak 
penting  

memadainya pengolahan air limbah atau 

pembuangannya yang tidak diolah terlebih 

dulu?  

iv. Apakah polutan seperti SS, BOD, COD, pH 

yang dikandung di dalam efluen limbah 

yang telah diolah dari pengolahan limbah 

telah patuh pada standar efluen nasional?  

Limbah i. Apakah limbah seperti lumpur yang 

dihasilkan oleh kegiatan operasional 

fasilitas telah dioleh secara baik dan 

dibuang menurut aturan sesuai standar 

nasional?  

ii. Akankah proyek mengakibatkan pelepasan 

bahan berbahaya ke dalam pembuangan 

yang berakibat pada rusaknya sistem 

pembuangan dan bahaya kepada pekerja?  

   

Kontaminasi 

tanah 

i. Jika buangan seperti lumpur diduga 

mengandung logam berat; apakah akan 

diambil langkah pencegahan kontaminasi 

atas tanah dan air tanah akibat lindi dari 

limbah?  

   

Kebisingan 

dan Getaran 

i. Apakah kebisingan dan getaran dari 

fasilitas seperti kegiatan stasiun pompa 

pengolahan endapan lumpur telah patuh 

kepada aturan standar nasional?  

   

Bau i. Apakah ada upaya kontrol yang memadai 

untuk mengelola sumber bau seperti 

fasilitas pengolahan lumpur endapan?  

   

Kesehatan 

Masyarakat  

i. Apakah ada kemungkinan bahaya terhadap 

kesehatan masyarakat akibat dari aliran 

banjir yang berlebihan, dan polusi air tanah 

akibat dari kegagalan sistem air limbah? 

ii. Akankah proyek membawa bahaya 

kesehatan dan keamanan terhadap para 

pekerja akibat dari gas beracun dan bahan 
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Substansi  Substansi Utama Ya Tidak 

Pertimbangan 
lingkungan/ 
dampak 
penting  

berbahaya & beracun lain yang mungkin 

dikandung di dalam aliran air limbah dan 

paparan kepada patogen dalam air limbah 

dan lumpur endapan? 

Others i. Akankan proyek mengakibatkan gangguan 

terhadap utilitas lain dan menjadi 

menghalangi akses kepada bangunan-

bangunan; ketidaknyamanan lingkungan di 

sekitarnya akibat dari tingkat kebisingan, 

bau, dan datangnya serangga, hama 

pengerat, dan lain-lain?  

ii. Adakah kemungkinan polusi lingkungan 

akibat dari pembuangan endapan yang 

tidak tepat atau limbah industri yang 

dibuang secara ilegal ke saluran buangan?  

   

Konstruksi i. Akankah proyek menyebabkan konflik 

sosial antara pekerja konstruksi yang 

berasal dari wilayah lain dengan pekerja 

lokal?  

ii. Akankah ada pemblokiran jalan dan banjir  

sementara, akibat  pengerukan tanah di 

musim hujan?  

iii. Akankah ada kemungkinan munculnya 

kebisingan dan debu dari kegiatan 

konstruksi? 

iv. Akankah ada ganggunan terhadap 

lalulintas akibat dari transportasi material 

dan limbah?  
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8 LAMPIRAN G: PENAPISAN KATEGORI SOSIAL DAN 
LINGKUNGAN PROYEK  

Tabel 8.1: Penyaringan Kategori Sosial dan Lingkungan untuk Proyek 

No. Tipe Proyek 
Kategorisasi 

Proyek 
Keterangan 

1 Proyek dengan Risiko Tinggi: 

Proyek dengan dampak negatif terhadap 

lingkungan yang dapat diantisipasi. 

Yang termasuk jenis proyek ini: 

pembangkit listrik termal dan hidro; 

sistem irigasi; jalan, jembatan, 

terowongan, kereta api, dan bandara. 

A Kategori A membutuhkan 

persiapan yang memadai - 

Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan (AMDAL) (garis 

besarnya terdapat di Lampiran 

H1) dengan rencana pengeloaan 

lingkungan (EMP) dan laporan 

pemantauan lingkungan (EMR) 

untuk mendapatkan izin 

lingkungan. 

Pemukiman kembali secara paksa (IR) 

Proyek dimana 200 orang atau lebih 

akan mengalami dampak pemukiman 

kembali secara paksa, yang 

didefinisikan sebagai pemindahan 

secara fisik bangunan rumah, atau 

kehilangan 10% atau lebih aset produktif 

(sumber pendapatan) mereka.   

A Kategori A memerlukan rencana 

tindakan Pemukiman Kembali 

secara Lengkap (garis besarnya 

terdapat di  Lampiran J). 

 

Untuk Masyarakat Adat 

Dampak proyek bersifat signifikan jika 

secara positif atau negatif: (i) 

mempengaruhi hak IP/EMs terhadap 

penggunaan dan akses terhadap tanah, 

aset dan sumber daya alam; (ii) 

mengubah status sosial ekonomi 

IP/EMs; (iii) mempengaruhi integritas 

budaya dan komunitas IP/EMs; (iv) 

mempengaruhi status kesehatan, 

pendidikan, penghidupan, dan jaminan 

sosial dari IP/EMs; atau (v) mengubah 

atau merusak pengakuan pengetahuan 

adat. 

A Untuk proyek yang berdampak 

signifikan terhadap IP/Ems, 

Rencana Pengembangan 

Masyarakat Adat (IPDP) harus 

disiapkan (garis besarnya 

terdapat diLampiran K) 
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No. Tipe Proyek 
Kategorisasi 

Proyek 
Keterangan 

2 Proyek dengan Risiko Sedang: 

Proyek dengan antisipasi dampak 

negatif yang tidak signifikan terhadap 

lingkungan. Ini termasuk proyek dengan 

dampak lingkungan kecil, seperti jalur 

transmisi dan gardu induk; proyek 

rehabilitasi pembangkit listrik, pabrik, 

atau jalan di dalam koridor atau tapak 

yang sama; serta pengembangan 

lainnya yang mengantisipasi dampak 

negatif terhadap lingkungan yang tidak 

signifikan. 

B Proyek kategori B akan 

memerlukan persiapan Kajian 

Awal Lingkungan (IEE) (garis 

besarnya terdapat di lampiran I) 

dengan memerlukan program 

mitigasi dan pengawasan 

lingkungan untuk mendapatkan 

izin lingkungan. 

 

Untuk Pemukiman kembali secara 

paksa (IR) 

Proyek dimana kurang dari 200 orang 

mengalami dampak pemukiman kembali 

secara paksa. 

 Kategori B memerlukan persiapan 

rencana tindakan Pemukiman 

Kembali secara Ringkas (garis 

besarnya terdapat di Lampiran J). 

 

Masyarakat Adat (IP) 

Proyek yang diduga memiliki dampak 

yang terbatas pada IP/EMs.  

B Memerlukan bantuan upaya yang 

spesifik untuk masyarakat adat 

pada desain proyek atau pada 

rencana terkait (misalnya rencana 

tindakan  Pemukiman Kembali). 

3 Proyek dengan Risiko Rendah: 

Proyek tanpa dampak negatif terhadap 

lingkungan yang perlu diantisipasi 

 

C and FI Proyek kategori C tidak 

memerlukan studi penilaian 

dampak. 

Untuk kategori proyek FI, 

Pengembang/Sponsor Proyek 

diharuskan untuk mengadopsi 

SEMS milik mereka.  

Diperkirakan tidak ada masyarakat adat 

atau dampak pemukiman kembali 

secara paksa.  

C Tidak ada persyaratan. 
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9 LAMPIRAN H1: GARIS BESAR LAPORAN ANALISIS 
DAMPAK LINGKUNGAN (EIA) 

9.1 Pendahuluan 

1. Bagian ini secara umum mencakup: 

(i) Tujuan laporan, termasuk: (a) identifikasi proyek dan identitas pemrakarsa; (b) uraian singkat 

tentang sifat, ukuran dan lokasi dan kepetingan bagi negara; dan (c) informasi latar belakang 

lain yang relevan; 

(ii) Tahap persiapan proyek (yaitu studi pra-kelayakan, studi kelayakan, persiapan desain Teknik 

secara rinci, dan lain-lain); 

(iii) Batas wilayah kajian dampak lingkungan, termasuk ruang lingkup penelitian, besarnya usaha 

dan orang/ahli serta lembaga yang melakukan studi dan korespondensi, dan 

(iv) Garis besar singkat isi laporan, termasuk teknik atau metoda khusus yang digunakan untuk 

mengidentifikasi masalah, menilai dampak dan merancang usaha perlindungan lingkungan. 

9.2 Kerangka Kebijakan, Hukum dan Administrasi 

2. Membahas kerangka kebijakan, hukum dan administrasi dimana kajian lingkungan dilakukan. 

Juga kebutuhan lingkungan dari para pemberi pinjaman. Mengidentifikasi persyaratan lingkungan 

internasional yang relevan.  

9.3 Deskripsi Proyek 

3. Proyek harus menjelaskan terkait dengan aktivitas utama, lokasi, tata letak, jadwal (dalam hal 

siklus proyek). Bagian laporan EIA ini harus memberikan rincian yang cukup mengenai hal-hal berikut: 

(i) Jenis proyek; 

(ii) Kebutuhan proyek; 

(iii) Lokasi (menggunakan peta yang menunjukkan lokasi secara umum maupun spesifik serta 

batas proyek dan tata letak proyek); 

(iv) Ukuran dan besaran dari operasional proyek, termasuk aktivitas-aktivitas yang terkait 

dengan kebutuhan proyek; 

(v) Rencana jadwal persetujuan dan pelaksanaan; 

(vi) Deskripsi proyek termasuk gambar yang menunjukkan tata letak proyek, komponen proyek 

dan lain-lain 
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4. Informasi ini harus memiliki jenis dan tingkatan yang sama seperti yang tercantum dalam 

laporan kelayakan untuk proyek yang diusulkan, untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai 

proyek dan operasionalnya. 

9.4 Rona Lingkungan 

5. Bagian ini berisi deskripsi wilayah studi yang memberi gambaran yang jelas terhadap sumber 

daya dan nilai lingkungan, dimana dampaknya perlu untuk dipertimbangkan. Metodologi terperinci 

untuk mengumpulkan informasi, termasuk sumber data, juga harus dijelaskan secara singkat, Sebisa 

mungkin, informasi dasar harus dipresentasikan dalam bentuk peta, gambar dan tabel. Informasi rona 

lingkungan harus mencakup: 

(i) Sumber daya fisik: atmosfer (misalnya kualitas udara dan iklim), topografi dan tanah, air 

permukaan, air tanah, geologi/seismologi; 

(ii) Sumber daya ekologi (misalnya): perikanan, biota perairan, satwa liar, hutan, spesies 

langka atau hampir punah, kawasan lindung, sumber daya persisir; 

(iii) Pembangunan ekonomi (misalnya): industri, fasilitas infrastruktur (misalnya: penyediaan 

air bersih, saluran air limbah, pengendalian banjir); transportasi (jalan, pelabuhan, bandara 

dan navigasi), penggunaan lahan (misalnya pembangunan area khusus), sumber daya dan 

transmisi, pembangunan pertanian, pengembangan mineral dan fasilitas pariwisata; dan 

(iv) Sumber daya sosial dan budaya (misalnya): populasi dan masyarakat (misalnya jumlah, 

lokasi dan komposisi lapangan kerja); fasilitas kesehatan; fasilitas Pendidikan; kondisi 

sosial-ekonomi (misalnya struktur masyarakat, struktur keluarga dan kesejahteraan sosial); 

warisan fisik atau budaya; penggunaan lahan dan sumber daya saat ini untuk tujuan 

tradisional oleh masyarakat adat, struktur atau situs yang memiliki sejarah, arkeologi, 

paleontologis atau arsitektur. 

9.5 Alternatif-Alternatif 

6. Pertimbangan dari alternatifalternatif menjadi salah satu aspek penilaian yang lebih proaktif – 

meningkatkan desain proyek melalui pengujian pilihan-pilihan daripada hanya berfokus pada usaha 

meminimalkan dampak negatif dari hanya satu rancangan. Pengujian ini memerlukan perbandingan 

yang sistematis terhadap allternatif yang layak untuk lokasi proyek, teknologi dan rencana operasional. 

Alternatif-alternatif tersebut harus dibandingkan dari segi potensi dampak lingkungan, biaya modal dan 

biaya pemeliharaan dan persayaratan kelembagaan, pelatihan dan pemantauan. Untuk setiap 

alternatif, biaya dan manfaat lingkungan harus diukur sejauh mungkin, nilai ekonomi juga harus 

dilampirkan jika memungkinkan dan dasar untuk alternatif yang dipilih harus dinyatakan.  

7. Pengujian alternatif-alternatif berarti melaksanakan proyek dengan melibatkan proyek untuk 

menjawab tiga pertanyaan: (i) apa alternatifnya?; (ii) apa dampak lingkungan yang diakibatkan oleh 

setiap alternatif; (iii) apa alasan memilih alternatif tersebut? Sebagai contoh, jalan yang 

menghubungkan dua titik dapat menggunakan sejumlah rute yang berbeda. Dalam kasus ini, laporan 

EIA harus menggambarkan proses yang diambil untuk memilih rute yang paling sesuai berdasarkan 

seperangkat kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Pertimbangan alternatif dan kreteria seleksi 

yang digunakan untuk mengidentifikasi alternatif pilihan harus mencakup faktor lingkungan. Informasi 

yang masuk ke dalam keputusan dan proses pengambilan keputusan didokumentasikan dalam laporan 
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EIA. Misalnya jika “sarana alternatif” mengacu pada pemilihan lokasi untuk bendungan pembangkit 

listrik tenaga air yang besar, lokasi setiap alternatif harus dijelaskan, dampak lingkungan dari setiap 

alternatif yang ditetapkan dan kriteria dan analisis pemilihan lokasi disajikan. 

8. Sejak pemilihan alternatif dapat melibatkan analisis teknis terperinci yang mencakup lebih dari 

hanya sekedar faktor lingkungan, mungkin lebih baik menyajikan  analisis detail ini sebagai lampiran 

dan hanya mencakup hasil dan ringkasan proses seleksi ini pada isi badan laporan. Misalnya, daftar 

tabel alternatif pada satu sumbu, dan kriteria, seperti keandalan, biaya, kinerja, dampak lingkungan 

yang melekat, dan tindakan mitigasi yang diperlukan, pada sumbu lain dapat memberikan ringkasan 

yang efektif. 

9. Alternatif-alternatif untuk proyek. Dalam beberapa kasus, perlu mempertimbangkan "alternatif 

untuk" proyek. Laporan EIA harus menjelaskan bagaimana proyek sesuai dengan konteks 

perencanaan strategis yang lebih besar. Konteks ini membantu menentukan batasan proyek dan 

menunjukkan persyaratan yang mungkin menghambat alternatif yang layak atau diizinkan 

10. Namun, dalam kasus proyek yang berpotensi kontroversial, mungkin ada kekhawatiran 

masyarakat bahwa proyek tersebut tidak menggunakan cara terbaik untuk mencapai tujuan 

pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu, masyarakat dapat bereaksi negatif jika mereka merasa 

bahwa laporan EIA tidak mempertimbangkan alternatif proyek, atau alternatif yang disukai berjalan 

berdasarkan asumsi yang tidak tepat. Oleh karena itu, jika akan ada kontroversi terkait alasan 

mendasar suatu proyek, laporan EIA harus mencakup diskusi tentang alternatif proyek 

11. Salah satu alternatif yang harus mendapat perhatian khusus adalah alternatif "tidak ada aksi". 

Dalam beberapa kasus, ini mungkin satu-satunya alternatif untuk proyek yang dapat dipertimbangkan 

secara realistis. Kondisi ini melibatkan pendugaan terhadap kejadian yang berpotensi terjadi jika 

investasi rencana proyek tidak dilakukan. Hal ini menyediakan sarana untuk membandingkan dampak 

lingkungan, sosial dan ekonomi dari berbagai alternatif proyek dengan skenario dengan tidak 

dilaksanakannya proyek. Dalam evaluasi terhadap alternative tidak ada aksi , sangat penting untuk 

menghitung semua kemungkinan tindakan masyarakat dan swasta yang mungkin akan terjadi dengan 

tidak adanya proyek tersebut. 

9.6 Mengantisipasi Dampak Lingkungan dan Usaha-Usaha Mitigasi  

12. Tinjauan karakteristik masing-masing dampak lingkungan. Bagian ini akan mengevaluasi 

dampak yang diakibatkan proyek (setara dengan sesegera mungkin) pada setiap sumber daya atau 

nilai; dan pedoman lingkungan sektoral yang berlaku bila ada dampak signifikan yang diakibatkan 

(termasuk penilaian risiko lingkungan, jika perlu). Dampak lingkungan yang akan diteliti meliputi: (i) 

akibat lokasi proyek; (ii) disebabkan oleh kemungkinan kecelakaan; (Iii) terkait dengan desain; dan (iv) 

selama konstruksi, operasi reguler, dan paska operasi atau rehabilitasi proyek yang telah selesai. Jika 

ada dampak sampingan yang diindikasikan, dilakukan diskusi terkait dengan langkah-langkah yang 

diperlukan untuk meminimalkan dan/atau menanggulangi hal ini, dan peluang untuk meningkatkan nilai 

lingkungan alam yang akan dieksplorasi. Dampak langsung dan tidak langsung akan dipertimbangkan, 

dan wilayah yang terpengaruh juga diperhatikan. Analisis ini merupakan penyajian utama dalam 

laporan dan jika tidak tuntas, mungkin perlu menunda proyek sampai analisis selesai. Sangatlah 

penting untuk menyajikan gambaran yang cukup lengkap tentang penggunaan oleh manusia dan 

kualitas hidup yang merupakan hasil dari proyek akibat pemanfaatan, perubahan dan penurunan 

sumber daya alam yang dipengaruhi oleh proyek, sehingga evaluasi yang sesuai terhadap kelayakan 

proyek dapat dibuat.  
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13. Memitigasi dampak negatif. Untuk setiap dampak negatif penting terhadap lingkungan, laporan 

perlu menjelaskan secara hati-hati bagaiamana rencana/desain proyek meminimalkan dampak negatif 

tersebut dan juga bagaimana rencana/desain proyek, sejauh mungkin layak, termasuk ketentuan 

mengganti atau mengkompensasi dampak negatif untuk meningkatkan manfaat positif dan kualitas 

lingkungan. Bila biaya penanganan mitigasi cukup bsesar, langkah dan usaha alternatif perlu diadakan. 

14. Dampak yang tidak berbalik dan yang tidak dapat pulih kembali. Laporan EIA akan 

mengidentifikasi sejauh mana proyek yang diusulkan tersebut secara tidak berbalik (“ireversibel”) akan 

mengurangi potensi penggunaan lingkungan. Sebagai contoh jalan raya yang melintasi koridor sungai, 

lahan basah atau muara sungai alami akan mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diubah, 

termasuk perubahan lokasi bersejarah dan penggunaan bahan bangunan dan bahan bakar. Selain itu, 

proyek yang melalui muara, rawa dan lain-lain dapat secara permanen mengganggu ekologi alam 

kawasan tersebut. Atau penghapusan area rekreasi dan taman dapat memicu perubahan drastis dalam 

karakter sosial dan ekonomi suatu proyek.  

15. Dampak sementara selama konstruksi proyek. Jika pada tahap konstruksi proyek 

mengakibatkan dampak lingkungan khusus (akan dihentikan pada saat penyelesaian konstruksi), akan 

dibahas secara terpisah, termasuk langkah-langkah perbaikan yang diusulkan. 

9.7 Penilaian Ekonomi Lingkungan  

16. Bagian ini dapat diambil dari analisis ekonomi yang telah dilakukan sebagai bagian dari kajian 

kelayakan proyek. Bagian ini harus mencakup unsur-unsur berikut yang kemudian harus diintegrasikan 

ke dalam keseluruhan analisis ekonomi proyek: (i) biaya dan manfaat dampak lingkungan; (ii) biaya, 

manfaat dan keefektifan biaya dari uapay mitigasi; dan (iii) pembahasan dampak yang belum 

diungkapkan pada nilai ekonomi, bila memungkinkan secara kuanitatif (misalnya, berat perkiraan 

volume limbah).  

9.8 Rencana Manajemen Lingkungan 

17. Meliputi langkah-langkah mitigasi, pemantauan, dan penguatan kelembagaan; Lihat garis 

besarnya dalam Lampiran H2. 

9.9 Konsultasi Publik dan Pengungkapan Infomasi  

18. Bagian ini akan: (i) mendeskripsikan proses yang dilakukan untuk pelibatan masyarakat dalam 

perancanaan proyek dan langkah-langkah yang direkomendasikan untuk melanjutkan partisipasi 

masyarakat; (ii) merangkum masukan utama yang diterima dari penerima manfaat, pejabat lokal, tokoh 

masyarakat, LSM, dan lain-lain, dan menjelaskan bagaimana masukan-masukan tersebut ditanggapi; 

(iii) daftar informasi dalam keterlibatan publik (misalnya tanggal, kehadiran, topik pertemuan publik), 

dan penerima laporan dan dokumen terkait proyek yang lain; (iv) menjelaskan pemenuhan persyaratan 

peraturan yang relevan untuk partisipasi publik; (v) jika memungkinkan meringkas penerimaan atau 

opini publik mengenai usulan proyek; dan (vi) menjelaskan materi atau aktivitas terkait lainnya 

(misalnya siaran pers, notifikasi, dll) sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan partisipasi publik. 

Bagian ini akan memberikan ringkasan pengungkapan informasi sampai saat ini, dan prosedur untuk 

pengungkapan di masa depan.  



IIF- SEMS - Lampiran 

97 

 

9.10 Kesimpulan 

19. Laporan EIA akan menyajikan kesimpulan studi termasuk: (i) keuntungan dengan adanya 

pelaksanaan proyek; (ii) penjelasan tentang bagaimana dampak negatif dapat diminimalkan atau 

ditanggulangi, dan kompensasi sehingga dampak tersebut dapat diterima; (iii) penjelasan penggunaan 

sumber daya yang tak tergantikan; dan (iv) ketentuan untuk tindak lanjut pengawasan dan pemantauan. 

9.11 Lampiran-Lampiran 

i) Daftar Penyusun Laporan EIA – Perorangan maupun organisasi; 

ii) Referensi - bahan tertulis yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan, digunakan dalam 
persiapan kajian; 

iii) Rekaman pertemuan/konsultasi, termasuk konsultasi untuk mendapatkan pandangan 
informasi dari masyarakat terkena dampak dan organisasi nonpemerintah lokal (LSM). 
Catatan juga menyebutkan cara lain selain konsultasi (misal: survei) yang digunakan untuk 
mendapatkan pandangan kelompok terdampak dan LSM lokal; 

iv) Tabel-tabel yang menunjukkan data-data yang relevan akan diringkas dalam badan 
laporan; 

v) Daftar laporan-laporan yang berkaitan; (misalnya: Rencana Pemindahan Tempat Tinggal 
atau Rencana Pengembangan Masyarakat Adat).  
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10 LAMPIRAN H2: RENCANA PENGELOLAAN 
LINGKUNGAN  

10.1. Rencana Pengelolaan Lingkungan  

1. Rencana pengelolaan lingkungan (EMP) sebuah proyek terdiri dari kumpulan upaya-upaya 

mitigasi, pemantauan, dan langkah-langkah institusional yang akan diambil selama pelaksanaan dan 

masa operasi untuk menghilangkan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan, offset, atau 

menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Rencana tersebut juga mencakup tindakan yang 

diperlukan untuk menerapkan langkah-langkah yang dimaksud66. Rencana manajemen merupakan 

elemen penting dari laporan Analisis Lingkungan (EA) untuk proyek-proyek Kategori A; untuk proyek-

proyek Kategori B, EA bisa dalam bentuk Rencana Manajemen. Untuk mempersiapkan rencana 

pengelolaan, peminjam dan tim desain EA nya harus (a) mengidentifikasi tanggapan-tanggapan 

terhadap dampak potensial yang merugikan; (b) menentukan persyaratan untuk memastikan bahwa 

respon yang dibuat oleh mereka efektif dan dilakukan pada waktu yang tepat; dan (c) menjelaskan cara 

untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang dimaksud67. Lebih khusus, EMP mencakup komponen-

komponen berikut. 

10.2. Mitigasi 

2. EMP mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat dan efektif yang dapat mengurangi dampak 

lingkungan yang merugikan hingga ke tingkat yang dapat diterima. Rencana tersebut meliputi langkah-

langkah kompensasi, jika langkah-langkah mitigasi tidak dapat dilakukan dan tidak efektif secara biaya. 

Secara khusus, EMP akan: 

a) mengidentifikasi dan merangkum semua dampak yang merugikan secara signifikan terhadap 

lingkungan (termasuk yang melibatkan masyarakat adat atau pemukiman kembali); 

b) menjelaskan - dengan rincian teknis - masing-masing upaya mitigasi, termasuk jenis dampak yang 

berkaitan dan kondisi di mana diperlukan (misalnya, terus menerus atau dalam hal keadaan 

darurat), bersamaan dengan desain, deskripsi peralatan, dan prosedur-prosedur operasional yang 

sesuai; 

c) memperkirakan setiap potensi dampak lingkungan dari upaya-upaya tersebut; dan 

d) dihubungkan dengan rencana mitigasi lainnya (misalnya, untuk pemukiman kembali, masyarakat 

adat, atau properti budaya) yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. 

                                                      

 

66 Rencana pengelolaan kadang-kadang dikenal sebagai "Rencana Tindakan." EMP dapat disajikan sebagai dua atau 
tiga rencana yang terpisah meliputi mitigasi, pemantauan, dan aspek kelembagaan, tergantung pada persyaratan yang 
berlaku di negara peminjam. 
67 Untuk proyek yang melibatkan rehabilitasi, peningkatan, perluasan atau privatisasi fasilitas yang ada, remediasi 
masalah lingkungan yang ada mungkin lebih penting daripada mitigasi dan pemantauan dari dampak yang diperkirakan. 
Untuk proyek-proyek tersebut, rencana pengelolaan berfokus pada langkah-langkah efektif untuk memulihkan dan 
mengelola masalah ini. 
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10.3. Pemantauan  

3. Pemantauan lingkungan selama pelaksanaan proyek mencakup informasi tentang aspek-

aspek lingkungan utama dari proyek ini, terutama dampak lingkungan dari proyek dan keefektifan 

langkah-langkah mitigasi. Informasi tersebut memungkinkan peminjam dan IIF untuk mengevaluasi 

keberhasilan mitigasi sebagai bagian dari pengawasan proyek, dan memungkinkan tindakan perbaikan 

yang harus diambil bila diperlukan. Oleh karena itu, EMP mengidentifikasi tujuan pemantauan dan 

menentukan jenis pemantauan, hal ini dikaitkan dengan dampak yang dinilai seperti yang tercantum 

dalam laporan EA dan langkah-langkah mitigasi yang dijelaskan dalam EMP. Secara khusus, bagian 

pemantauan EMP termasuk diantaranya (a) deskripsi yang spesifik, dan rincian teknis, langkah-

langkah pemantauan, termasuk parameter yang akan diukur, metode yang akan digunakan, lokasi 

pengambilan sampel, frekuensi pengukuran, batas deteksi (jika perlu), dan definisi ambang batas yang 

akan memberikan sinyal perlu atau tidaknya tindakan perbaikan; dan (b) prosedur pemantauan dan 

pelaporan untuk (i) memastikan deteksi dini dari kondisi-kondisi yang memerlukan tindakan mitigasi 

tertentu, dan (ii) memberikan informasi tentang kemajuan dan upaya mitigasi. 

10.4. Pengembangan Kapasitas dan Pelatihan 

4. Untuk mendukung pelaksanaan tepat waktu dan pelaksanaan yang efektif dari komponen 

lingkungan proyek dan tindakan mitigasi, EMP mengacu pada penilaian EA dari keberadaan, peran, 

dan kemampuan unit lingkungan di lokasi proyek atau di lembaga dan kementerian terkait. Jika perlu, 

EMP merekomendasikan pendirian atau perluasan unit tersebut, dan pelatihan staf untuk 

memungkinkan pelaksanaan rekomendasi EA. Secara khusus, EMP memberikan gambaran spesifik 

pengaturan kelembagaan - yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan-tindakan mitigasi 

dan pemantauan (misalnya, untuk tahap operasional, pengawasan, penegakan, pemantauan 

pelaksanaan, tindakan perbaikan, pembiayaan, pelaporan, dan pelatihan staf). Untuk memperkuat 

kemampuan pengelolaan lingkungan hidup di instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan, 

biasanya EMP mencakup satu atau lebih topik tambahan sebagai berikut: (a) program bantuan teknis, 

(b) pengadaan peralatan dan perlengkapan, dan (c) perubahan organisasi. 

10.5. Jadwal Pelaksanaan dan Perkiraan Biaya 

5. Untuk seluruh tiga aspek di atas (mitigasi, pemantauan, dan pembangunan kapasitas), EMP 

mensyaratkan (a) jadwal pelaksanaan langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai bagian dari 

proyek, tahapan-tahapan dan koordinasi dengan rencana pelaksanaan proyek secara keseluruhan; 

dan (b) modal dan estimasi biaya-biaya berulang dan sumber dana untuk melaksanakan EMP. Biaya-

biaya tersebut juga harus terintegrasi ke dalam total biaya proyek. 

10.6. Integrasi EMP dengan Proyek 

6. Keputusan peminjam untuk melanjutkan sebuah proyek, dan keputusan IIF untuk mendukung 

itu dihubungkan dengan harapan bahwa EMP akan dijalankan secara efektif. Maka dari itu, IIF 

mengharapkan rencana yang lebih spesifik dalam deskripsi dari setiap upaya mitigasi dan pemantauan 

serta tugas dan penanggung jawab institusi, dan harus diintegrasikan ke dalam keseluruhan proyek 

yang mencakup perencanaan, desain, anggaran, dan pelaksanaan. Integrasi tersebut dapat dicapai 

dengan memasukkan EMP ke dalam proyek sehingga pembiayaan untuk pelaksanaan rencana 

tersebut dan pengawasannya akan dimasukkan ke dalam bagian pembiayaan bersama dengan 

komponen lainnya. 
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11 LAPORAN I: GARIS BESAR LAPORAN KAJIAN 
AWAL LINGKUNGAN (IEE)  

11.1. Pendahuluan  

7. Secara umum, bagian ini memuat tentang:   

a) Tujuan laporan, termasuk: (a) identifikasi proyek dan pemrakarsa proyek; (b) uraian singkat 

tentang sifat, ukuran, dan lokasi proyek dan kepentingannya bagi negara; dan (c) informasi 

latar belakang terkait lainnya; dan 

b) Lingkup studi IEE: ruang lingkup studi, besarnya usaha, orang atau badan yang melakukan 

penelitian, dan pengakuan. 

11.2. Deskripsi Proyek 

8. Memberikan rincian yang cukup untuk menjelaskan gambaran singkat namun jelas tentang hal 

berikut (termasuk hanya beberapa hal yang berlaku): 

i. Tipe / jenis proyek; 

ii. Kategori proyek; 

iii. Kebutuhan proyek;  

iv. Lokasi (menggunakan peta yang menunjukkan lokasi umum, lokasi tertentu, dan lokasi 

proyek); 

v. Ukuran atau besarnya operasional; 

vi. Rencana jadwal pelaksanaan; dan 

vii. Deskripsi proyek, termasuk gambar yang menunjukkan tata letak proyek, dan komponen 

proyek. 

9. Informasi ini harus sesuai dengan informasi jenis dan tingkat yang terdapat dalam laporan 

kelayakan untuk proyek yang diusulkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai proyek dan 

operasinya. 

11.3. Rona Lingkungan 

10. Menyediakan informasi yang memadai untuk memberikan gambaran singkat namun jelas 

tentang sumber daya lingkungan yang ada di wilayah kajian terdampak proyek, termasuk yang berikut 

(sejauh berlaku): 

i. Sumber daya fisik: Atmosfer (misalnya kualitas udara dan iklim), topografi dan tanah, air 

permukaan, air tanah, geologi / seismologi; 
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ii. Sumber daya ekologis (misalnya): Perikanan, biologi perairan, satwa liar, hutan, spesies 

langka atau hampir punah, kawasan lindung, sumber daya pesisir; 

iii. Perkembangan ekonomi: industri; fasilitas infrastruktur (misalnya: penyediaan air bersih, 

saluran air limbah, pengendalian banjir); transportasi (jalan, pelabuhan, bandara, dan 

navigasi); penggunaan lahan (misalnya penggunaan area khusus); sumber daya dan transmisi; 

pembangunan pertanian, pengembangan mineral, dan fasilitas pariwisata; dan 

iv. Sumber daya sosial dan budaya: populasi dan masyarakat (misalnya nomor, lokasi, 

komposisi, lapangan kerja); fasilitas kesehatan; fasilitas pendidikan; kondisi sosio-ekonomi 

(misalnya struktur masyarakat, struktur keluarga, kesejahteraan sosial); warisan fisik atau 

budaya; penggunaan lahan dan sumber daya saat ini untuk tujuan tradisional oleh masyarakat 

adat; struktur atau situs yang memiliki nilai sejarah, arkeologi, paleontologis, atau arsitektural. 

11.4. Penapisan Potensi Dampak Lingkungan dan Usaha Mitigasi  

11. Dengan menggunakan daftar parameter lingkungan, bagian ini akan menyaring "ketiadaan 

dampak signifikan" dari dampak negatif yang signifikan dengan meninjau setiap parameter yang 

relevan dalam daftar Kajian Lingkungan. Usaha-usaha mitigasi, jika sesuai, akan direkomendasikan 

untuk mengatasi dampak lingkungan yang timbul karena lokasi proyek, dan yang terkait dengan desain, 

konstruksi, dan operasi proyek. Upaya-upaya peningkatan kualitas lingkungan yang potensial dan 

pertimbangan tambahan yang lain juga akan dibahas. 

11.5. Rencana Pemantauan Lingkungan dan Persyaratan Kelembagaan 

12. Bagian ini harus menyatakan dampak yang harus diminimalkan, dan kegiatan pengelolaan 

untuk melakukan usaha-usaha mitigasi, termasuk bagaimana, kapan, dan di mana hal tersebut akan 

dilaksanakan. Pengaturan kelembagaan untuk pelaksanaan harus dijelaskan. Rencana pemantauan 

lingkungan akan menggambarkan dampak yang harus dipantau, kapan dan di mana kegiatan 

pemantauan akan dilakukan, dan siapa yang akan melaksanakannya. Biaya pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan juga harus dijelaskan. 

11.6.  Konsultasi Publik dan Pengungkapan Informasi 

13. Bagian ini akan menjelaskan proses yang dilakukan dalam melibatkan masyarakat dalam 

pelaksanaan proyek dan langkah-langkah yang terus menerus dari partisipasi masyarakat; merangkum 

masukan-masukan utama yang diterima dari penerima manfaat, pejabat lokal, tokoh masyarakat, LSM, 

dan lain-lain, dan jelaskan bagaimana masukan-masukan tersebut ditindaklanjuti; daftar kegiatan 

dalam pertemuan publik seperti tanggal, daftar hadir, dan topik pertemuan publik; daftar penerima 

dokumen ini dan dokumen terkait; penjelasan terkait kepatuhan terhadap peraturan yang relevan dalam 

partisipasi publik; dan merangkum materi atau aktivitas terkait yang lain, seperti siaran pers dan 

pemberitaan. Bagian ini akan memberikan ringkasan informasi yang telah diungkapkan sampai saat 

ini, dan prosedur untuk pengungkapan di masa depan.  

11.7. Temuan-temuan dan Rekomendasi  

14. Bagian ini akan mencakup evaluasi terhadap hasil proses penyaringan dan rekomendasi akan 

diberikan jika ada dampak lingkungan yang signifikan yang memerlukan studi terperinci atau AMDAL 
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lebih lanjut. Jika tidak memerlukan studi lebih lanjut, IEE perlu dilengkapi dengan studi khusus karena 

adanya dampak terbatas, namun signifikan sehingga menjadi penilaian lingkungan yang lengkap untuk 

proyek ini dan tidak perlu ada AMDAL lanjutan yang dibutuhkan. Jika diperlukan AMDAL, maka bagian 

ini akan mencakup kerangka acuan singkat (ToR) untuk AMDAL lanjutan yang dibutuhkan, termasuk 

perkiraan uraian tugas pekerjaan, tenaga ahli yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan, dan perkiraan 

biaya. 

11.8.  Kesimpulan 

15. Bagian ini akan membahas hasil IEE dan penjelasannya, jika ada. Kebutuhan untuk studi 

tambahan atau AMDAL. Jika sebuah  IEE yang dilengkapi dengan studi khusus telah memadai untuk 

proyek, kemudian IEE telah dilengkapi dengan program pemantauan dan pengaturan kelembagaan 

maka telah mejadi sebuah dokumen AMDAL yang lengkap.  
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12 LAMPIRAN J: PEDOMAN TENTANG PENERAPAN 
PRINSIP 5 (PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN 
KEMBALI SECARA PAKSA)  

 

 

 

 

1. Bagian ini memberikan panduan tentang penerapan Prinsip 5 (Pemukiman Kembali secara 

Paksa), seperti yang dijelaskan dalam Bagian 3.5, Lampiran C. Pedoman ini berlaku untuk kategori 

proyek tipe 1, 2, dan 3. 

12.1. Prosedur Pengadaan Tanah untuk Proyek-proyek yang Didukung oleh 
IIF  

2. Tanah untuk proyek IIF dapat diperoleh dengan bantuan pemerintah dan melalui prosedur yang 

ditetapkan oleh Peraturan Indonesia jika dua kondisi terpenuhi: (1) proyek dianggap untuk kepentingan 

umum dan (2) area yang akan diperoleh lebih besar dari satu hektar. 

3. Proyek-proyek berikut ini dianggap untuk kepentingan umum: jalan umum, jalan tol, kereta api, 

pasokan air, sistem limbah cair dan sanitasi; fasilitas bendungan, irigasi dan fasilitas irigasi; bandara, 

pelabuhan laut, stasiun kereta api dan terminal; pembuangan sampah, sumber daya budaya dan alam; 

pembangkit listrik, transmisi dan aliran distribusi listrik; dan keselamatan publik. 

4. Proyek yang tidak diklasifikasikan sebagai proyek untuk kepentingan umum, atau memerlukan 

area yang lebih kecil dari satu hektar, harus diperoleh langsung oleh pemilik melalui pembelian, 

perdagangan, atau metode sukarela lainnya, tanpa menggunakan prosedur yang didefinisikan dalam 

Peraturan Presiden. 

5. Klien IIF yang melaksanakan proyek-proyek yang diklasifikasikan dalam kepentingan umum 

dan membutuhkan perolehan suatu wilayah yang lebih besar dari satu hektar memiliki dua pilihan. Yang 

pertama adalah untuk memperoleh tanah secara langsung, melalui negosiasi. Yang kedua adalah 

melakukannya dengan bantuan pemerintah. Jika metode pertama gagal, mereka dapat meminta 

bantuan pemerintah. Prosedur pembebasan tanah dengan keterlibatan pemerintah membutuhkan 

negosiasi dengan pemilik tanah terdampak; Namun, jika negosiasi gagal, pengembang swasta bisa 

mendapatkan akses ke tanah melalui pengambilalihan atau dengan penyerahan (“consigning”) 

kompensasi yang ditawarkan ke pengadilan.     

12.1.1. Prosedur Pengadaan Tanah menurut Peraturan yang Ada  

6. Prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan tanah untuk kepentingan umum dijelaskan 

pada (1) Peraturan Presiden No. 36/2005 tentang "Ketentuan Penyusunan Rencana Kegiatan untuk 

Kepentingan Umum", yang direvisi oleh Peraturan Presiden No. 65/2006 dan (2) Pedoman 

Pelaksanaan No. 3/2007 untuk Perpres 36/2005 dan Perpres 65/2006 yang dikeluarkan oleh Badan 

Catatan: 
“Apabila ada pertentangan pada Bagian ini dengan persyaratan berdasarkan hukum dan peraturan 
yang berlaku di Indonesia, sebagai perusahaan keuangan yang beroperasi di Indonesia, IIF akan 
mematuhi hukum yang berlaku setiap saat”. 
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Pertanahan Nasional (BPN). Prosedur ini diringkas di bawah ini, beserta tindakan tambahan yang perlu 

dilaksanaan untuk mematuhi Prinsip 5 (tindakan tambahan dijelaskan dalam paragraf indentasi). 

Definisi dari Area Proyek 

7. Instansi pemerintah yang memerlukan tanah untuk Proyek menyampaikan usulan proyek 

kepada Bupati / Walikota dari kabupaten / kota dimana Proyek ini terletak atau ke Gubernur Jakarta 

(GoJ) dalam kasus Proyek dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta68. Jika Bupati / Walikota (atau GoJ) 

menganggap bahwa Proyek telah sesuai, mereka mengeluarkan penentuan lokasi, dan mendefinisikan 

wilayah Proyek69.  

Pembentukan Komite Penyediaan Tanah   

8. Bupati / Walikota (atau GoJ) membentuk Komite Penyediaan Tanah (LPC) atau Panitia 

Pengadaan Tanah (P2T) untuk memfasilitasi pengadaan tanah. LPC ini diketuai oleh Bupati (Sekda) 

atau kepala daerah lainnya dan termasuk didalamnya anggota dari instansi pemerintah terkait 

(misalnya, Badan Pertanahan, Dinas Teknis terkait yang membutuhkan tanah, Badan Administrasi, 

Camat dan kepala desa/lurah). 

Konsultasi dengan Masyarakat dan / atau Pemegang Hak Atas Tanah terdampak  

9. Setelah area Proyek telah didefinisikan, LPC menjelaskan Proyek kepada masyarakat 

terdampak dan / atau pemegang hak atas tanah dengan cara konsultasi publik, konsultasi tatap muka, 

dan penyebaran informasi melalui media70.   

10. Tindakan atau prosedur tambahan: 

 Pertemuan konsultasi diatur dengan semua kategori PAP (bukan hanya pemilik tanah). PAP 

diberikan informasi tentang dampak potensial dari proyek dan hak-hak mereka serta kewajiban 

di bawah kerangka LARPF. 

 Kekhawatiran yang diungkapkan oleh PAP selama pertemuan konsultasi dan tindakan yang 

diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut, dicatat dalam Rencana Tindakan Pemukiman 

Kembali.  

Inventarisasi lahan dan aset lain terdampak  

11. LPC melakukan inventarisasi lahan dan aset lain71 orang terdampak. Inventarisasi lahan dan 

aset lain terdampak dilakukan setelah desain proyek tersedia. 

12. Tindakan atau prosedur tambahan: 

                                                      

 

68 Pedoman Pelaksanaan BPN Np. 3/2007, Pasal 2, ayat (1); Pasal 5, ayat (3). 
69 Ibid, Pasal 5, ayat (1) ke (3) 
70 Perpres 36/2005, Pasal 7, sebagaimana telah diubah dengan Perpres 65/2006; Pedoman Pelaksanaan BPN, Pasal 8. 
71 Pedoman Pelaksanaan BPN No 3/2007, Pasal 20 sampai 24. 
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 LPC melakukan inventarisasi lahan terdampak dan aset lainnya dengan bantuan konsultan 

proyek, jika bantuan tersebut diminta oleh LPC. 

 Inventarisasi lahan terdampak dan aset lainnya mencakup informasi berikut, untuk setiap 

rumah tangga yang kehilangan tanah atau aset mereka: (i) ukuran total plot yang terkena, total 

tanah yang akan diambil untuk Proyek, dan luas tanah tinggalan; (ii) struktur terdampak, 

menunjukkan persentase struktur yang akan terpengaruh oleh Proyek; status hukum lahan 

yang akan diambil; dan (iii) deskripsi penggunaan lahan yang terdampak - perumahan, 

komersial, pertanian. 

 Inventarisasi membedakan antara pengambilalihan tanah total dan parsial. Dalam kasus 

pengambilalihan tanah parsial, inventaris akan menunjukkan jika pengambilalihan tanah 

tinggalan memungkinkan secara ekonomis. Dalam kasus tempat tinggal dan struktur bisnis, 

inventaris akan menunjukkan apakah sisa tanah / bangunan masih mencukupi untuk tempat 

tinggal atau tempat kerja.  

Identifikasi pengungsi / rumah tangga terdampak  

13. LPC akan membuat daftar dengan nama-nama pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah 

yang terkena proyek72. 

14. Diperlukan tindakan tambahan untuk mematuhi Prinsip 5, yaitu: 

 LPC melakukan sensus untuk semua penghuni wilayah terdampak, termasuk para penyewa 

dan penghuni tanpa hak atas lahan terdampak. Tanggal penyelesaian sensus adalah tanggal 

penghentian (“cut-off”) untuk menentukan orang-orang di wilayah proyek yang berhak 

mendapatkan kompensasi, bantuan rehabilitasi dan dukungan rehabilitasi. Arus masuk orang 

berikutnya, dikecualikan dari manfaat ini. 

 Sensus dari pengungsi / rumah tangga dilakukan dengan bantuan konsultan proyek, jika 

bantuan tersebut diminta oleh LPC. 

 Sensus akan mengidentifikasi orang/rumah tangga yang harus pindah ke lokasi lain, agar 

dibedakan antara: 

 PAP yang harus pindah secara permanen dan PAP yang harus pindah sementara; 
dan 

 PAP yang dapat membangun kembali rumah mereka dalam tanah tinggalan dan PAP 
yang harus pindah ke lokasi lain karena tanah tinggalan mereka tidak ekonomis. 

 Sensus juga mengidentifikasi orang atau rumah tangga yang kehilangan lebih dari 20% dari 

aset produktif mereka. 

 Sebuah studi sosial-ekonomi akan dilakukan, yang mencakup semua PAP / PAH yang 

kehilangan lebih dari 20% dari aset produktif mereka dan / atau dipaksa untuk pindah ke lokasi 

lain. Dalam kasus tersebut, perpindahan dapat mempengaruhi peluang kerja dan mata 

                                                      

 

72 Pedoman Pelaksanaan BPN No 3/2007, Pasal 20 sampai 24. 
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pencaharian pengungsi, sehingga diperlukan untuk mengumpulkan data dasar sosio-ekonomi 

mereka, termasuk data pendapatan, sumber kondisi mata pencaharian dan hidup yang sesuai. 

Survei ini akan merupakan “data dasar” dari kondisi sosial dan ekonomi sebelum pelaksanaan 

Proyek. Kemajuan dalam pelaksanaan langkah-langkah pendapatan atau pemulihan mata 

pencaharian akan dipantau terhadap informasi dasar yang dihasilkan oleh survei73. 

Penyebaran informasi tentang orang dan aset terdampak 

15. Daftar aset dan pemilik aset terdampak diumumkan di kantor desa, kantor kotamadya / 

kabupaten dan di situs laman selama 7 hari dan / atau dalam dua publikasi untuk memungkinkan pihak-

pihak terdampak untuk mengajukan keberatan mereka74. 

16. Diperlukan tindakan tambahan untuk mematuhi Prinsip 5: 

 Hasil inventarisasi orang dan aset terdampak akan ditampilkan selama 30 hari di kantor desa 

(di kantor kelurahan untuk wilayah perkotaan dan di kantor desa untuk wilayah pedesaan) 

untuk memungkinkan orang terdampak untuk mengajukan keberatan mereka. Jika orang 

terdampak mengajukan keberatan dalam periode ini, prosedur keluhan diaktifkan (lihat 

paragraf 3.1.8.4 dan Bagian 6). 

 Pembentukan Tanggal Penghentian. Tanggal penghentian untuk menentukan orang yang 

berhak untuk kompensasi dan bentuk dukungan lain di dalam skema LARPF ini akan menjadi 

tanggal pengumuman dari hasil sensus penduduk yang terkena proyek. Orang yang 

menempati daerah setelah tanggal ini tidak akan berhak atas manfaat di bawah skema LARPF. 

Tanggal penghentian untuk menentukan kelayakan untuk kompensasi dan dukungan lain di 

bawah skema LARPF ini akan menjadi tanggal dimana penduduk yang terkena proyek, tanah 

dan aset lain yang melekat pada tanah, sumber pendapatan, jenis mata pencaharian, dan/atau 

akses ke sumber-sumber pendapatan, mata pencaharian, harus jelas diidentifikasi melalui 

survei sensus, asalkan (i) seluruh tanah yang berpotensi terkena proyek telah jelas 

digambarkan melalui foto udara, survei tanah, dan dikonfirmasi dengan rinci desain keteknikan; 

dan (ii) informasi daerah yang ditentukan, disebarkan secara efektif, sistematis dan 

berkesinambungan untuk orang terdampak dalam wilayah yang dimaksud 

Penilaian tanah dan aset lainnya terdampak  

Penilaian lahan 

17. Nilai dari tanah terdampak ditentukan oleh Lembaga Penilai Tanah75 yang ditunjuk oleh Bupati 

/ Walikota atau Gubernur Jakarta. Dalam kasus di mana tidak ada Institusi Penilai Tanah di kotamadya 

atau kabupaten atau kota di mana proyek berada, atau di kota-kota sekitarnya, Bupati / Walikota atau 

                                                      

 

73 Survei harus memungkinkan penilaian dampak pembebasan tanah dan / atau relokasi PAP pada pola kegiatan ekonomi 
dan sosial, termasuk dampak pada jejaring sosial dan sistem dukungan sosial. Survei harus menghasilkan semua 
informasi yang diperlukan untuk memantau kemajuan rehabilitasi penuh rumah tangga pengungsi. 
74 Pedoman Pelaksanaan BPN No 3/2007, Pasal 23 (3). 
75 “Lembaga Penilai Harga Tanah” didefinisikan dalam Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan BPN No 3/2007 sebagai “lembaga 
profesional dan independen yang memiliki keterampilan dan kemampuan dalam penilaian tanah”. Pasal 25, ayat 2, 
Pedoman yang sama menyatakan bahwa Penilai Lembaga Tanah harus memiliki lisensi oleh Badan Pertanahan 
Nasional. 
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Gubernur Jakarta membentuk sebuah “Tim Penilai Tanah” (LAT), yang menilai tanah berdasarkan Nilai 

Jual Objek Pajak (NJOP) atau dengan mengamati NJOP tahun berjalan. LAT dapat 

mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga tanah, seperti lokasi76. 

18. Diperlukan tindakan tambahan untuk mematuhi Prinsip 5: 

 Nilai dari tanah terdampak ditentukan oleh Lembaga Penilai Tanah atau penilai tanah 

berlisensi. 

Penilaian untuk Bangunan dan Benda-benda Lain yang Berhubungan dengan Tanah  

19. Penilaian untuk bangunan dan benda-benda lain yang berhubungan dengan tanah (termasuk 

pohon dan tanaman budidaya) dilakukan oleh Kepala Kantor di kota / kabupaten yang bertanggung 

jawab atas bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, berdasarkan pada 

standar harga yang telah ditetapkan oleh peraturan hukum77. 

20. Diperlukan tindakan tambahan untuk mematuhi Prinsip 5: 

 Bangunan dan benda-benda lain yang berhubungan dengan tanah akan bernilai “biaya 

penggantian”, yaitu, biaya pasar dari bahan-bahan untuk membangun struktur pengganti 

dengan luas dan kualitas mirip dengan struktur terdampak, atau untuk memperbaiki sebagian 

struktur terdampak, ditambah biaya transportasi bahan bangunan ke lokasi pembangunan, 

ditambah biaya dari setiap tenaga kerja dan biaya kontraktor. Dalam menerapkan metode 

penilaian, penyusutan struktur dan aset tidak akan diperhitungkan. 

Kompensasi  

Perubahan Kompensasi  

21. Hasil penilaian yang disampaikan kepada LPC, akan digunakan sebagai dasar untuk 

“musyawarah” pada “bentuk dan / atau jumlah kompensasi” antara lembaga pemerintah yang 

membutuhkan lahan dan pemilik terdampak78. Musyawarah dilakukan “secara langsung dan kolektif” 

antara lembaga pemerintah dan pemilik79. Jika jumlah pemilik membuat musyawarah langsung menjadi 

tidak mungkin, musyawarah dapat dilakukan secara bertahap80. Musyawarah dapat bertahan hingga 

120 hari kalender81. 

22. Diperlukan tindakan tambahan untuk mematuhi Prinsip 5: 

                                                      

 

76 Pedoman Pelaksanaan BPN No 3/2007, Pasal 26, ayat (1); Pasal 28. 
77 Ibid, Pasal 29. 
78 Pedoman Pelaksanaan BPN No 3/2007, Pasal 30 dan 31. 
79 Ibid, Pasal 32, ayat (1). Jika hak kolektif terdampak, musyawarah dilakukan oleh semua pemegang hak kolektif; dan 
jika properti wakaf terdampak, musyawarah dilakukan dengan pihak-pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 41/2004 tentang wakaf (Pasal 32, ayat (2). Wakaf didefinisikan dalam Pasal 1, ayat (1) Undang-Undang Nomor 
41/2004 sebagai perbuatan hukum dari Wakaf (donator) dalam membagi dan / atau menyerahkan sebagian harta mereka 
baik secara permanen atau untuk periode tertentu untuk tujuan agama dan / atau kesejahteraan masyarakat sesuai 
dengan syar 'iyah (Hukum Islam). 
80 Pedoman Pelaksanaan BPN No 3/2007, Pasal 33. 
81 Ibid, Pasal 37, ayat (1)  
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 Sebelum memulai pembahasan pada bentuk dan / atau jumlah kompensasi, LPC akan berbagi 

hasil penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Penilai Tanah atau penilai tanah berlisensi 

dengan pemilik tanah terdampak. 

 Dalam kasus di mana sebuah Proyek menggusur orang yang mata pencahariannya berbasis 

tanah, orang tersebut akan ditawarkan tanah pengganti bila memungkinkan.   

Pembayaran atau Penawaran Ganti Rugi  

23. Setelah akhir periode musyawarah, lembaga pemerintah yang membutuhkan tanah akan 

menyajikan pembayaran kompensasi atau membuat tawaran kompensasi, untuk semua yang termasuk 

dalam laporan resmi. Jika kompensasi dalam bentuk uang, LPC memerintahkan lembaga yang 

membutuhkan tanah untuk membayar ganti rugi paling lama 60 hari sejak tanggal keputusan Komite 

Penyediaan Tanah menetapkan bentuk dan / atau jumlah kompensasi82. Undangan untuk menerima 

kompensasi harus diterima oleh pemilik tanah minimal 3 hari sebelum tanggal pembayaran83. Jika 

kompensasi dalam bentuk selain uang, waktu kompensasi akan disepakati oleh pemilik dan lembaga 

pemerintah yang membutuhkan lahan tersebut. Orang yang kehilangan tanah atau aset lainnya harus 

dikompensasi sebelum tanah mereka dan / atau aset lainnya diambil untuk Proyek. 

Bentuk kompensasi 

24. Kompensasi bisa dalam bentuk (1) uang tunai; (2) tanah pengganti dan / atau bangunan; (3) 

pemukiman kembali; atau (4) kombinasi dari dua atau lebih dari bentuk kompensasi sebelumnya84. 

Kompensasi dalam bentuk tanah pengganti dan / atau bangunan akan diberikan sesuai dengan 

keinginan pemilik yang disepakati oleh lembaga pemerintah yang membutuhkan tanah tersebut85. 

25. Diperlukan tindakan tambahan untuk mematuhi Prinsip 5: 

 Jika tanah pengganti yang ditawarkan, tanah tersebut harus bernilai sama atau lebih tinggi, 

dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran, lokasi, potensi produktif, dan lain-lain. 

 Dalam kasus di mana sebuah proyek menggusur orang yang mata pencahariannya adalah 

berbasis tanah, orang tersebut akan ditawarkan tanah pengganti apabila memungkinkan. 

Pemberian kompensasi berupa uang tunai untuk jenis pengungsi tersebut tidak tepat, kecuali 

dalam kasus di mana tanah diambil untuk proyek tersebut merupakan sebagian kecil (kurang 

dari 20%) dari aset terdampak dan tanah tinggalan masih ekonomis atau pasar aktif untuk 

tanah yang berada di dekat wilayah Proyek dan ada kecukupan pasokan tanah. 

 Jika tidak mungkin untuk menawarkan tanah pengganti bagi orang yang mata pencahariannya 

berbasis tanah dan yang kehilangan lebih dari 20% dari aset produktif mereka. 

26. Dalam kasus properti wakaf (properti disumbangkan untuk tujuan keagamaan atau amal dan 

yang dimasukkan ke dalam perserikatan) kompensasi akan berupa tanah dan / atau bangunan dan / 

                                                      

 

82 Ibid, Pasal 40 dan 44. 
83 Ibid, Pasal 44. 
84 Perpres 65/2006, Pasal 13; Pedoman Pelaksanaan BPN No 3/2007, Pasal 45. 
85 Pedoman Pelaksanaan BPN No 3/2007, Pasal 45 (a). 
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atau sarana lainnya yang minimal bernilai sama seperti properti wakaf yang dicabut86. Dalam kasus di 

mana tanah ulayat (tanah dimana masyarakat telah memiliki hak tanah adat) terdampak Proyek, 

kompensasi akan diberikan dalam bentuk fasilitas umum atau fasilitas lainnya yang berkontribusi 

terhadap kesejahteraan masyarakat terdampak87. 

27. Diperlukan tindakan tambahan untuk mematuhi Prinsip 5: 

 Masyarakat terdampak tergusurnya tanah di mana mereka memiliki hak adat (tanah ulayat), 

akan ditawarkan kompensasi berdasarkan konsultasi dengan mereka, bisa terdiri dari fasilitas 

umum, tanah pengganti atau uang tunai, tergantung pada preferensi mereka. 

Prosedur keluhan 

28. Pemilik yang berkeberatan kepada keputusan LPC pada bentuk dan / atau jumlah kompensasi 

dapat mengajukan keberatan kepada Bupati / Walikota atau Gubernur Jakarta atau Menteri Dalam 

Negeri selama periode 14 hari, menyusul keputusan LPC ini. Otoritas ini harus membuat keputusan 

tentang keberatan dalam waktu 30 hari dan mengkonfirmasi atau mengubah bentuk dan / atau jumlah 

kompensasi88. 

12.1.2. Prosedur jika Negosiasi Gagal  

29. Jika pemilik tanah tidak setuju untuk melepaskan hak-hak mereka dan lokasi proyek tidak dapat 

diubah, LPC mengusulkan ke Bupati / Walikota atau Gubernur untuk menerapkan UU No 20/1961 

(Pencabutan Hak atas Tanah dan Benda-benda atas mereka)89. Jika otoritas ini atau Menteri Dalam 

Negeri memutuskan untuk menyelesaikan perselisihan dengan mencabut hak atas tanah atas dasar 

UU 20/196190, LPC mengeluarkan keputusan tentang bentuk dan / atau jumlah kompensasi dan 

memerintahkan lembaga pemerintah yang membutuhkan lahan untuk menyediakan (“consigned”) 

kompensasi kepada Pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah untuk 

kepentingan umum91. Proyek dapat dimulai setelah kompensasi diserahkan ke Pengadilan Kota dan 

Bupati / Walikota (atau GoJ) telah mengeluarkan keputusan untuk pelaksanaan pembangunan fisik92. 

30.  Diperlukan tindakan tambahan untuk mematuhi Prinsip 5: 

 Jika pemilik tanah yang terkena proyek tidak setuju untuk melepaskan hak-hak mereka, dan 

IIF tidak dapat memverifikasi bahwa kompensasi telah memenuhi persyaratan yang ditawarkan 

sebelum mengambil tanah, proyek akan dikeluarkan dari program investasi IIF. 

12.1.3. Prosedur untuk Memperoleh Tanah melalui Negosiasi Langsung  

31. Jika proyek IIF digolongkan sebagai proyek yang diperlukan untuk kepentingan umum dan 

daerah melebihi satu hektar, klien IIF memiliki pilihan untuk meminta bantuan pemerintah untuk 

                                                      

 

86 Pedoman Pelaksanaan BPN No 3/2007, Pasal 45 (b). 
87 Ibid, Pasal 45 (c). 
88 Ibid, Pasal 41. 
89 Ibid, Pasal 19. 
90 Ibid, Pasal 41 dan 42. 
91 Ibid, Pasal 38 dan 40. 
92 Ibid, Pasal 67. 
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memperoleh tanah dan memiliki kekuatan hukum untuk memperoleh tanah tanpa persetujuan dari 

pemilik. Transaksi ini, digolongkan kepada transaksi Tipe II (pemukiman yang dinegosiasikan) di bawah 

Prinsip 5. Jika transaksi memerlukan relokasi penduduk, klien IIF diminta untuk mengembangkan 

Rencana Tindakan Pemukiman Kembali yang mencakup persyaratan yang berlaku dari Prinsip 5. Klien 

IIF ini akan mendokumentasikan semua transaksi untuk memperoleh hak atas tanah, serta langkah-

langkah kompensasi dan kegiatan relokasi. Klien juga akan menetapkan prosedur untuk memantau 

dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Tindakan Pemukiman Kembali dan mengambil tindakan 

perbaikan yang diperlukan. 

32. Dalam kasus pembelian tanah yang dinegosiasi dan tidak memerlukan relokasi, klien IIF akan 

mengembangkan prosedur untuk menawarkan kepada orang-orang terdampak dan masyarakat terkait 

kompensasi dan bantuan lainnya yang memenuhi tujuan Prinsip 5. 

   

12.2. Jenis Orang yang Terkenda Dampak Proyek (PAP) dan Hak-hak 
Mereka  

33. Ada dua kategori umum PAP untuk tujuan mendefinisikan hak di bawah skema LARPF ini: 

 PAP dengan hak atas tanah yang terkena proyek 

 PAP tanpa hak atas tanah yang terkena proyek  

12.2.1. PAP dengan Hak Atas Lahan yang Terkena Proyek  

34. Menurut peraturan di Indonesia, pemilik dengan hak atas tanah terdampak proyek untuk 

kepentingan umum, berhak untuk kompensasi untuk hilangnya tanah dan aset yang terkait dengan 

tanah. Orang dalam kategori ini termasuk “pemilik sah dari tanah terdampak, atau siapa saja yang 

memiliki hak atas tanah tersebut, dan Nazhir atau penerima tanah wakaf yang disumbangkan”93. 

35. Hak atas tanah di Indonesia diatur oleh UU No. 5/196094 dan dikeluarkan oleh Badan 

Pertanahan Nasional (BPN). Hak atas tanah, juga disebut sertifikat tanah, termasuk: 

 Sertifikat hak milik memberikan hak kepemilikan penuh atas tanah dan kira-kira setara dengan 

sertifikat “Freehold” atau sertifikat hak milik dalam yurisdiksi hukum umum Inggris; 

 sertifikat hak guna bangunan memberikan hak untuk membangun dan memiliki bangunan di 

atas tanah milik negara95; 

                                                      

 

93 Perpres 36/2005, Pasal 16 (1); Pedoman Pelaksanaan BPN, Pasal 43 (1). Wakaf adalah dedikasi properti oleh seorang 
Muslim melalui wasiat atau untuk tujuan yang diakui oleh hukum Islam sebagai amal saleh, agama atau sumbangan. 
94 UU 5/1960, juga dikenal sebagai UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) atau Undang-Undang Hukum Pokok Agraria. 
Kata “Agraria” dalam judul, UU 5/1960 tidak hanya mengatur lahan pedesaan, tapi semua lahan, termasuk lahan 
perkotaan, hutan, lahan padi, perkebunan, tambang dan perairan pesisir, termasuk perikanan. 
95 Sertifikat untuk membangun biasanya diberikan kepada warga negara Indonesia atau badan hukum untuk jangka 
waktu maksimal 30 tahun, dan harus diperbaharui setiap 20 tahun. Hal ini dapat diubah menjadi sertifikat kepemilikan 
penuh (Hak Milik). 



IIF- SEMS - Lampiran 

111 

 

 sertifikat hak pakai memberikan hak untuk menggunakan tanah untuk tujuan apapun96; dan 

 sertifikat hak guna usaha memberikan hak untuk menggunakan tanah milik negara untuk 

keperluan pertanian97. 

36. Namun, sebagian besar tanah di Indonesia tidak terdaftar di BPN. Hak atas tanah berdasarkan 

setifikat tradisional (hak adat) atau dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat setempat yang 

menunjukkan kepemilikan tanah, seperti penerimaan pajak properti dan kontrak penjualan tanah yang 

bersangkutan. 

37. Dalam proyek-proyek yang diusulkan, orang-orang dan masyarakat berikut akan dianggap 

“pemegang hak atas tanah”, yaitu orang atau masyarakat dengan hak atas tanah yang terkena proyek: 

 PAP memegang gelar hak atas tanah atau sertifikat yang dikeluarkan oleh kantor lokal dari 

Badan Pertanahan Nasional (BPN), termasuk sertifikat kepemilikan penuh (hak milik), sertifikat 

hak untuk membangun (hak guna bangunan), sertifikat hak untuk menggunakan (hak pakai), 

atau sertifikat hak guna usaha. 

 PAP memegang dokumen yang diterbitkan oleh pejabat setempat98 yang menunjukkan 

kepemilikan (biasanya tanda terima pajak properti99, disertai dengan dokumen lain seperti 

kontrak penjualan tanah yang bersangkutan dan kwitansi pembayaran pelayanan publik, 

seperti air dan listrik); 

 masyarakat dengan hak atas tanah adat (hak ulayat); 

 PAP (individu) dengan hak-hak tradisional (hak adat); dan 

 Nazhir atau penerima tanah wakaf yang disumbangkan. 

38. Menurut Perpres 36/2005, semua pemegang hak atas tanah yang terkena proyek berhak untuk 

mendapatkan kompensasi untuk hilangnya tanah dan aset lainnya di tanah. Dalam proyek yang 

diusulkan, pemegang hak atas tanah juga berhak untuk bantuan relokasi (jika mereka harus pindah 

sebagai akibat dari pembebasan tanah untuk proyek) dan dukungan rehabilitasi (jika mereka menderita 

kerugian pendapatan dan / atau mata pencaharian). 

39. Dalam proyek-proyek yang diusulkan, PAP yang tidaktermasuk kedalam salah satu kategori 

dalam paragraph 37 di atas pada saat sensus dimulai, tetapi memiliki klaim atas tanah tersebut atau 

aset (misalnya, dari kepemilikan yang merugikan (“adverse possession”) atau dari kepemilikan lanjutan 

dari tanah publik tanpa tindakan pemerintah untuk penggusuran), akan diperlakukan sebagai 

                                                      

 

96 Sertifikat hak untuk menggunakan (Hak Pakai - HP) biasanya diberikan untuk jangka waktu 25 tahun dan dapat 
diperpanjang setiap 20 tahun. 
97 Sertifikat Tanah Budidaya (Hak Guna Usaha - HGU) diberikan kepada warga negara Indonesia atau badan hukum 
untuk jangka waktu 25 sampai 35 tahun, dan dapat diperpanjang setiap 25 tahun jika tanah tersebut dianggap dikelola 
dan dimanfaatkan dengan baik. 
98 Camat, lurah atau kepala desa. 
99 Penerimaan pajak properti (Pajak Bumi dan Bangunan - PBB). 
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pemegang hak atas tanah, selama klaim tersebut diakui dalam undang-undang Indonesia100 atau 

melalui proses yang ditetapkan dalam Rencana Tindakan Pemukiman Kembali. 

12.2.2. PAP tanpa Hak Atas Lahan yang Terkena Proyek  

40. PAP tanpa hak atas tanah yang terkena proyek - PAP menempati tanah yang dibutuhkan oleh 

proyek, tetapi tidak memiliki hak hukum yang dikenali atau mengklaim tanah yang mereka tempati, 

maka mengacu pada dua kategori dibawah ini, yaitu: 

 penyewa atau penghuni, termasuk penyewa pertanian dan petani penggarap, 

 penghuni informal tanah tanpa sertifikat tanah atau klaim atas tanah (berdasarkan penerimaan 

pajak atau bukti kepemilikan lainnya, hak adat, atau bukti lain dari hak atas tanah), termasuk: 

o penghuni informal tanah milik pribadi (di zona perumahan, pertanian, komersial atau 

industri) tanpa hak atas tanah yang berasal dari sewa perjanjian / sewa atau 

kepemilikan yang merugikan; dan 

o penghuni informal tanah publik tanpa klaim yang sah secara hukum atas tanah tersebut 

berasal dari kepemilikan terus tanpa tindakan pemerintah untuk penggusuran, 

termasuk penghuni situs seperti jalan, taman, atau fasilitas umum lainnya di wilayah 

Proyek. 

41. Penyewa atau penghuni - Menurut UU 20/1961 tentang Pencabutan Hak Tanah, orang-orang 

yang kehilangan tempat tinggal atau sumber pendapatan mereka sebagai akibat dari pencabutan hak 

atas tanah harus disediakan tempat tinggal (penggantian perumahan) atau lahan pengganti101. 

42. Dalam proyek-proyek yang diusulkan, penyewa yang diungsikan yang berada di wilayah 

proyek pada saat sensus, akan dibantu dalam mencari rumah sewa, atau lokasi perumahan dengan 

ukuran hampir sama dengan yang hilang, yang bisa disewa atau sewa-beli melalui angsuran 

terjangkau. 

43. Penghuni Informal - Penghuni tanpa hak atas tanah tidak berhak atas kompensasi, bantuan 

relokasi atau dukungan rehabilitasi di bawah undang-undang Indonesia, kecuali untuk orang dengan 

budidaya dan hak penggunaan lainnya yang berhak mendapatkan kompensasi atas hilangnya aset 

yang berkaitan dengan tanah102. Penghuni informal dan perusahaan komersial tanpa hak atas tanah 

tersebut tidak disebutkan dalam Perpres No. 36/2005 (sebagaimana telah diubah dengan Perpres 

65/2006) atau dalam Peraturan BPN No 3/2007; namun praktik umum di berbagai kota dan instansi 

pemerintah lainnya menawarkan mereka dengan pembayaran tunai dalam jumlah kecil untuk 

mendorong mereka meninggalkan wilayah proyek. Praktik ini akan memaksa penghuni informal untuk 

pindah ke area publik atau berbahaya tanpa akses ke infrastruktur atau pelayanan dasar. 

44. Dalam proyek-proyek yang diusulkan, penghuni informal tanpa hak atas tanah, sebagaimana 

didefinisikan dalam bagian PAP tanpa hak atas lahan yang terkena proyek (paragraf  40 di atas), berhak 

                                                      

 

100 Menurut Peraturan Pemerintah 24/1997 (PP 24/1997), orang yang menempati sebidang tanah selama dua puluh tahun 
berturut-turut berhak untuk mendapatkan hak atas tanah atau sertifikat atas tanah tersebut. 
101 UU 20/1961, Penjelasan Pasal 2. 
102 UU 20/1961, Penjelasan Pasal 2 dan Pedoman Pelaksanaan BPN, Pasal 43 (2). 



IIF- SEMS - Lampiran 

113 

 

mendapatkan kompensasi atas hilangnya aset selain tanah, ditambah bantuan relokasi (jika mereka 

harus pindah sebagai akibat dari pembebasan tanah untuk proyek) dan dukungan rehabilitasi (jika 

mereka menderita kerugian pendapatan dan / atau mata pencaharian). Pengungsi tanpa hak atas tanah 

termasuk penghuni di daerah berbahaya, seperti di bantaran jalan raya, dan tempat umum lainnya di 

mana hak atas tanah tidak dapat diperoleh. 

12.3. Ulasan, Persetujuan, Pengungkapan dan Pelaksanaan Rencana 
Tindakan dan Kerangka Kerja Pemukiman Kembali  

45. Dalam kasus tipe proyek 1 dan 2103 di mana dampak pemukiman kembali terjadi, karena zona 

dampak atau lokasi tapak yang tepat dapat ditentukan oleh penilaian, Rencana Pemukiman Kembali 

harus disetujui oleh Manajemen Risiko IIF/S&E Unit dan dibuat tersedia untuk masyarakat terdampak 

sebelum pertimbangan Dewan. Isi dari Rencana Tindakan Pemukiman Kembali secara Lengkap dan 

Rencana Tindakan Pemukiman Kembali secara Ringkas akan dijelaskan dalam Bagian 12.5 dan 12.6. 

46. Dalam kasus tipe proyek 1 dan 2 di mana karena zona dampak atau lokasi tapak yang tepat 

dari proyek atau spesifik subproyek tidak dapat ditentukan selama penilaian proyek, klien IIF akan 

mempersiapkan Kerangka Kerja Pemukiman Kembali, yang harus disetujui oleh Manajemen Risiko/ 

Unit S&E sebelum pertimbangan Dewan, sebagaimana ditentukan dalam OM ini. Isi Kerangka 

Pemukiman dijelaskan dalam bagian 12.7. 

47. Dalam kasus tipe proyek 2 dan 3104 di mana pemukiman kembali telah terjadi, Manajemen 

Risiko IIF, S&E Unit akan melaksanakan uji tuntas untuk melihat apakah pemukiman kembali yang 

sudah dilakukan sesuai dengan persyaratan dari OM. Ketika ada ketidakkonsistenan antara 

penanganan IP dan persyaratan IIF, IIF akan meminta klien atau pengembang untuk mempersiapkan 

Rencana Tindakan sesuai dengan persyaratan IIF. 

48. Klien atau pengembang akan melaksanakan semua Rencana Tindakan Pemukiman Kembali 

sebelum dimulainya konstruksi. IIF akan memastikan bahwa Rencana Tindakan Pemukiman Kembali 

telah dilaksanakan secara memuaskan.  

12.4. Pelaksanaan Rencana Tindakan Pemukiman Kembali  

49. Selama pelaksanaan Rencana Tindakan Pemukiman Kembali atau Rencana Tindakan 

Pemukiman Kembali secara ringkas dan/atau Rencana Tindakan (sebagaimana diperlukan), klien atau 

pengembang akan memberikan laporan kemajuan kegiatan secara teratur kepada IIF (Unit S&E). 

Konstruksi dapat dimulai setelah PAP menerima kompensasi yang ditawarkan105. 

12.5. Isi dari Rencana Tindakan Pemukiman Kembali  

50. Di bawah ini adalah deskripsi dari isi Rencana Tindakan Pemukiman Kembali, yang harus 

disiapkan untuk semua proyek yang menyebabkan pemindahan fisik (relokasi penduduk) atau 

                                                      

 

103 Jenis proyek didefinisikan sesuai dengan tingkat kesiapan. Proyek Tipe 1 adalah proyek pada tahap awal persiapan 
(dengan lokasi yang belum dipilih dan pilihan desain yang masih terbuka). Proyek Tipe 2 adalah proyek yang telah 
sepenuhnya siap (di mana tawaran konstruksi telah diundang). Lihat Bagian 1.2 dari SEMS. 
104 Proyek Tipe 2 adalah proyek yang telah sepenuhnya siap (di mana tawaran konstruksi telah diundang). Proyek Tipe 
3 adalah proyek dalam pembangunan atau dengan fasilitas yang telah dibangun. Lihat Bagian 1.2 dari SEMS 
105 Perpres 36/2005, Pasal 3, ayat 1; Pedoman Pelaksanaan BPN No 3/2007, Pasal 67, ayat 1. 
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perpindahan ekonomi yang signifikan. Jika proyek tidak menyebabkan perpindahan fisik, atau jika 

dampak ekonomi pembebasan tanah bersifat minor106, Rencana Tindakan Pemukiman Kembali secara 

Ringkas dapat disiapkan (isi dari Rencana Tindakan Pemukiman Kembali secara Ringkas dijelaskan 

dalam Bagian 12.6). 

Ringkasan Eksekutif 

Ringkasan eksekutif adalah laporan ringkas dari aspek-aspek utama dari Rencana Tindakan 
Pemukiman Kembali. Ini harus mencakup poin-poin penting dalam Rencana Tindakan Pemukiman 
Kembali. 

Deskripsi Proyek 

i. Gambaran umum proyek, diskusi komponen proyek yang mensyaratkan pengadaan tanah 

atau pemukiman kembali secara paksa atau keduanya, dan identifikasi wilayah proyek. 

ii. Deskripsi alternatif yang dipertimbangkan untuk menghindari atau meminimalkan 

pemukiman kembali. Termasuk tabel dengan data kuantitatif untuk alasan keputusan akhir 

dan mengapa efek tinggalan tidak dapat dihindari. 

iii. Mekanisme dibuat untuk meminimalkan pemukiman kembali sejauh mungkin, selama 

pelaksanaan proyek. 

iv. Menyatakan tujuan utama dari RAP. 

v. Untuk kejelasan, silakan juga merujuk apakah proyek tersebut didasarkan pada studi 

kelayakan dan pernyataan pengaturan untuk memperbarui RAP setelah desain rinci teknis 

/ rekayasa dan survei pengukuran rinci dan pengajuan untuk dikaji dan disetujui. 

Lingkup Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali 

i. Mendiskusikan potensi dampak proyek. Termasuk peta wilayah atau zona dampak dari 

komponen atau kegiatan tersebut. 

ii. Menjelaskan ruang lingkup pengadaan tanah (menggunakan peta), dan mengapa ini perlu 

untuk proyek investasi utama. 

iii. Meringkas efek utama dalam hal aset yang diperoleh dan orang terdampak, termasuk di 

dalam tabel. 

iv. Memberikan rincian dari setiap sumber daya milik bersama. 

v. Menjelaskan proses konsultasi dengan lembaga yang bertanggung jawab untuk 

pengadaan tanah dan pemukiman kembali. 

                                                      

 

106 Dampak ekonomi dari pembebasan tanah dianggap "kecil" jika orang-orang terdampak secara fisik tidak terlantar dan 
kurang dari 10 persen dari aset produktif mereka hilang. 
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vi. Membahas secara singkat kerangka hukum nasional untuk pengadaan tanah termasuk 

gambaran dari hukum, peraturan dan pedoman yang berlaku untuk pengadaan tanah dan 

pemukiman kembali. Termasuk persyaratan prosedural dan jadwal. 

Informasi Sosial Ekonomi / Profil 

Survei sosial ekonomi, sekaligus melengkapi data, harus disertai dengan penilaian analisis / dampak 
yang cermat, dipilah berdasarkan kesetaraan gender, kerentanan, dan kelompok sosial lainnya. 

i. Mendefinisikan, mengidentifikasi dan menghitung orang-orang yang akan terkena dampak. 

ii. Menjelaskan kemungkinan dampak tanah dan akuisisi aset pada orang terdampak, dengan 

mempertimbangkan parameter sosial, budaya dan ekonomi; mempersiapkan tabel 

pemilahan. 

iii. Mendiskusikan dampak proyek pada orang miskin, etnis minoritas, dan kelompok rentan 

lainnya. 

iv. Mengidentifikasi gender dan dampak pemukiman kembali. Mengidentifikasi situasi sosial-

ekonomi, dampak, kebutuhan, dan prioritas pada perempuan. 

v. Tabel inti yang disiapkan untuk bagian ini: 

a. Sebuah profil sosial ekonomi dari orang-orang terdampak, dipilah berdasarkan gender, 

b. Kerentanan dan risiko analisis. 

Penyebaran Informasi, Konsultasi, Pendekatan Partisipatif, dan Persyaratan Pengungkapan 

i. Mengidentifikasi pemangku kepentingan proyek, khususnya pemangku kepentingan 

utama. 

ii. Menjelaskan mekanisme untuk konsultasi yang akan dilakukan pada tahap yang berbeda 

dari siklus proyek. 

iii. Menjelaskan kegiatan yang dilakukan untuk menyebarkan informasi. 

iv. Merangkum hasil konsultasi dengan orang terdampak (termasuk masyarakat sebagai tuan 

rumah) dan membahas bagaimana permasalahan yang diangkat dan rekomendasi yang 

dibuat, dibahas dalam RAP. 

v. Konfirmasi pengungkapan konsep Rencana Tindakan Pemukiman Kembali untuk orang 

terdampak dan termasuk pengaturan untuk rencana pengungkapkan berikutnya. 

Mekanisme Penanganan Keluhan 

i. Mekanisme untuk resolusi konflik dan prosedur banding. 

ii. Menggambarkan kerangka penanganan keluhan (secara formal dan informal) yang akan 

diberlakukan oleh pendukung proyek, menetapkan kerangka waktu dan mekanisme 

penyelesaian keluhan tentang pemukiman kembali. 
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Kebijakan dan Kerangka Hukum 

i. Menjelaskan hukum dan kebijakan nasional dan lokal yang berlaku untuk proyek dan 

menyiapkan analisa kesenjangan yang menunjukkan bagaimana kesenjangan akan 

dibahas. 

ii. Menjelaskan prinsip-prinsip, komitmen hukum dan kebijakan dari sponsor proyek untuk 

berbagai kategori dampak proyek. Menjelaskan prinsip-prinsip dan metodologi yang 

digunakan untuk menentukan tingkat penilaian dan kompensasi pada biaya untuk 

penggantian aset, pendapatan dan mata pencaharian. Menjelaskan kompensasi dan 

kriteria bantuan kelayakan, bagaimana dan kapan kompensasi akan dibayarkan. 

iii. Menjelaskan proses pengadaan tanah dan menyiapkan jadwal untuk memenuhi 

persyaratan kunci prosedural. 

Hak 

i. Mendefinisikan hak dan kriteria yang termasuk orang terdampak, termasuk tanggal 

penghentian (“cut-off date”) yang relevan. Memastikan semua bantuan pemukiman 

kembali, termasuk biaya transaksi. 

ii. Bantuan untuk kelompok rentan dan kelompok khusus lainnya harus dimasukkan. 

Relokasi Perumahan dan Pemukiman 

i. Ringkasan yang terdampak dari jumlah orang, rumah tangga, struktur, bangunan umum 

(balai umum, sekolah, masjid, gereja, dan lain lain), bisnis, lahan pertanian, dan lain lain. 

ii. Deskripsi semua kategori orang terdampak dan pilihan untuk relokasi perumahan dan 

struktur lainnya, termasuk perumahan pengganti, kompensasi uang tunai pengganti, dan / 

atau seleksi mandiri. Memastikan masalah jenis kelamin (gender) dan dukungan untuk 

kelompok rentan diidentifikasi dan terpadu saat menyiapkan program penggantian 

perumahan (sebaiknya diringkas dalam bentuk tabel). 

iii. Deskripsi tempat relokasi alternatif dipertimbangkan, konsultasi masyarakat dilakukan, dan 

justifikasi untuk lokasi yang dipilih, termasuk rincian tentang lokasi, penilaian lingkungan 

lokasi, dan kebutuhan pembangunan. 

iv. Jadwal untuk persiapan lokasi dan pemindahan. Langkah-langkah untuk membantu 

pemindahan dan pendirian di lokasi baru. 

v. Pengaturan hukum untuk mengatur kepemilikan dan memindahkan sertifikat untuk 

pemukim baru, termasuk penyediaan sertifikat bersama alokasi rencana yang relevan 

untuk anak-anak dan dewasa. 

vi. Pemukiman transisi harus dihindari. 

vii. Memastikan pertimbangan spesifik lokasi untuk melindungi akses mata pencaharian untuk 

pelayanan publik, dan lain-lain. 
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viii. Rencana untuk menyediakan infrastruktur sipil termasuk pasokan air, jalan pengumpan, 

dan pelayanan sosial (misalnya, sekolah, pelayanan kesehatan). 

ix. Integrasi dengan penduduk setempat. 

Restorasi Pendapatan dan Rehabilitasi 

i. Mengidentifikasi risiko mata pencaharian, menyiapkan tabel pemilahan berdasarkan data 

demografi dan sumber mata pencaharian. 

ii. Deskripsi program perbaikan pendapatan; termasuk beberapa pilihan untuk 

mengembalikan semua jenis mata pencaharian. Beberapa contoh termasuk: 

a. Manfaat-berbagi proyek, 

b. pengaturan bagi hasil, 

c. Saham gabungan untuk kontribusi ekuitas seperti tanah. 

iii. Membahas keberlanjutan dan jaring pengaman. 

iv. Jaring pengaman sosial melalui dana khusus asuransi sosial / proyek. 

v. Langkah-langkah khusus untuk mendukung kelompok rentan. 

vi. Pertimbangan jenis kelamin (gender). 

vii. Program pelatihan harus didukung oleh analisis keterampilan dan kebutuhan penilaian. 

Anggaran pemukiman kembali dan Rencana Pembiayaan 

i. Anggaran terperinci untuk semua kegiatan pemukiman kembali, termasuk anggaran untuk 

unit pemukiman kembali, pelatihan staf, pemantauan dan evaluasi, dan persiapan RAP 

selama pelaksanaan investasi. 

ii. Menggambarkan aliran dana. Anggaran pemukiman kembali tahunan harus menunjukkan 

pengeluaran anggaran-dijadwalkan untuk hal-hal utama. 

iii. Menyertakan pembenaran untuk semua asumsi yang dibuat dalam menghitung tingkat 

kompensasi dan perkiraan biaya lainnya (dengan memperhatikan kontinjensi fisik dan 

biaya), ditambah dengan nilai penggantian. 

iv. Menyertakan informasi tentang sumber pendanaan untuk anggaran RAP. 

Jadwal Pelaksanaan 

Menyertakan jadwal pelaksanaan yang rinci dan terikat waktu untuk semua kegiatan kunci pemukiman 
kembali dan rehabilitasi. (Jadwal harus disesuaikan dengan jadwal proyek konstruksi pekerjaan sipil). 

Kerangka Kelembagaan untuk Pemukiman Kembali 
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i. Tugas dan tanggung jawab utama dari kelompok yang bertanggung jawab untuk persiapan 

pemukiman kembali, pelaksanaan dan pemantauan utama harus dijabarkan, termasuk 

keterampilan dan jumlah staf. 

ii. Penilaian kapasitas kelembagaan. Pengaturan untuk membangun, termasuk bantuan 

teknis, jika diperlukan. Ketersediaan logistik, keuangan, staf, dan perangkat keras lain yang 

diperlukan. 

iii. Peran LSM, jika terlibat, dan organisasi dari orang terdampak dalam perencanaan dan 

pengelolaan pemukiman kembali. Keterlibatan kelompok perempuan dalam perencanaan 

pemukiman kembali, manajemen dan operasi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan 

pendapatan. Pengaturan untuk mempekerjakan staf perempuan oleh instansi pemukiman 

kembali untuk bekerja dengan, dan membantu perempuan dalam semua aspek kegiatan 

pemukiman kembali, termasuk perencanaan dan pelaksanaan program pemulihan 

pendapatan. 

Pemantauan dan evaluasi 

i. Pengawasan internal dan evaluasi: Pengaturan untuk memantau pelaksanaan pemukiman 

kembali. Menjelaskan pengaturan kelembagaan, logistik, staf, keterampilan, jadwal, dan 

anggaran yang dialokasikan. 

ii. Pemantauan eksternal dan evaluasi: Pengaturan untuk menyewa pemantau eksternal. 

Memastikan partisipasi dari masyarakat terdampak dalam pemantauan dan evaluasi 

internal dan eksternal. Menjelaskan kompetensi, pengaturan pelaporan, dan jadwal. 

 

12.6. Isi Rencana Tindakan Pemukiman Kembali secara Ringkas 

51. Sebuah Rencana Tindakan Pemukiman Kembali secara Ringkas dapat disiapkan jika proyek 

tidak menyebabkan pemindahan fisik (relokasi penduduk) dan dampak ekonomi pengadaan tanah 

adalah kecil. Dampak tersebut dianggap "kecil" jika orang-orang yang terkena, kehilangan kurang dari 

10 persen dari aset produktif mereka. 

i. survei sensus pengungsi dan penilaian aset; 

ii. deskripsi kompensasi dan bantuan pemukiman kembali lainnya yang akan diberikan; 

a. konsultasi dengan pengungsi tentang alternatif yang bisa diterima; 

b. tanggung jawab kelembagaan untuk pelaksanaan dan prosedur penanganan 

keluhan; 

iii. pengaturan untuk pemantauan dan pelaksanaan; dan 

iv. jadwal dan anggaran. 
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12.7. Isi dari Kerangka Kerja Pemukiman Kembali  

52. Tujuan dari Kerangka Kerja Pemukiman Kembali adalah untuk memperjelas prinsip-prinsip 

pemukiman kembali dan pengaturan organisasi untuk diterapkan ke Tipe proyek 1 dan 2 di mana zona 

dampak dan kesesuaian tapak yang tepat dari proyek atau sub-proyek tertentu tidak dapat ditentukan 

selama penilaian proyek. Dalam kasus tersebut, Rencana Tindakan Pemukiman Kembali akan 

disiapkan selama pelaksanaan proyek, dengan isi yang tercantum dalam bagian ini, relevan, dan 

diserahkan kepada IIF untuk mendapatkan persetujuan setelah informasi perencanaan yang spesifik 

telah tersedia. 

53. Kerangka Kerja Pemukiman Kembali meliputi aspek-aspek berikut: 

(a) deskripsi singkat dari proyek dan komponen pengadaan tanah dan pemukiman kembali yang 

diperlukan; 

(b) prinsip-prinsip dan tujuan yang mengatur persiapan dan pelaksanaan pemukiman kembali, 

yang harus konsisten dengan Prinsip 5; 

(c) deskripsi proses penyusunan dan menyetujui Rencana Tindakan Pemukiman Kembali; 

(d) memperkirakan perpindahan penduduk dan kemungkinan kategori pengungsi, jika layak; 

(e) kriteria kelayakan untuk mendefinisikan berbagai kategori pengungsi; 

(f) kerangka hukum, termasuk deskripsi dari langkah-langkah yang diperlukan untuk 

menjembatani kesenjangan antara perundang-undangan di Indonesia dan Prinsip 5, dan 

dengan mempertimbangkan pedoman yang diberikan dalam Bagian 12.1 dan 12.2 dalam 

Lampiran ini. 

(g) metode menilai aset terdampak; 

(h) prosedur organisasi untuk penyampaian hak, termasuk, tanggung jawab pemerintah dan 

pengembang swasta; 

(i) deskripsi proses pelaksanaan, menghubungkan pelaksanaan pemukiman kembali untuk 

pekerjaan sipil; 

(j) deskripsi mekanisme penanganan keluhan; 

(k) deskripsi pengaturan pendanaan pemukiman kembali, termasuk persiapan dan peninjauan 

perkiraan biaya, aliran dana, dan pengaturan kontinjensi; 

(l) deskripsi mekanisme konsultasi dengan, dan partisipasi, pengungsi dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pemantauan; dan 

(m) pengaturan untuk pemantauan oleh badan pelaksana dan, jika diperlukan, oleh pemantau 

independen. 
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13 LAMPIRAN K: PEDOMAN TAMBAHAN UNTUK 
PELAKSANAAN PRINSIP 7 DAN SARAN 
RINGKASAN DARI ISI RENCANA PEMBANGUNAN 
MASYARAKAT ADAT (IPDP) 

1. Bagian ini memberikan panduan penerapan Prinsip 7 (Masyarakat Adat), seperti yang 

dijelaskan dalam Bagian 3.7, Lampiran C, Tipe kategori proyek 1, 2, dan 3. 

13.1. Peninjauan Kembali, Persetujuan dan Pelaksanaan dari IPDP 

2. Selama penilaian terhadap proyek yang mempengaruhi Masyarakat Adat, klien atau 

pemrakarsa perlu menyiapkan IPDP, yang akan ditinjau oleh IIF (yaitu Unit S&E bagian dari Manajemen 

Risiko) untuk mendapatkan persetujuan. 

3. Dalam kasus untuk proyek Tipe 2 atau Tipe 3 (sesuai dengan tingkat kesiapan, lihat Bagian 1.2 dari 

SEMS) yang memiliki dampak negatif kepada Masyarakat Adat sebelum penilaian, Unit ini akan 

melakukan uji tuntas untuk meihat, apakah dampak tersebut telah ditangani dengan cara yang sesuai 

dengan tujuan Prinsip 7. Jika terjadi inkonsistensi antara penanganan komunitas Masyarakat Adat dan 

tujuan Prinsip 7, maka IIF akan meminta klien atau pemrakarsa untuk menyiapkan Rencana Tindakan 

untuk mengatasi ketidakkonsistenan tersebut.  

13.2. Pengungkapan 

4. Unit S&E/Manajemen Risiko IIF akan memastikan bahwa klien atau pemrakarsa menyusun 

IPDP terkait masyarakat adat terdampak dalam bentuk, cara, dan bahasa yang sesuai, sebelum Komite 

Kredit mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam OM.  

13.3. Isi dari IPDP  

Latar Belakang dan Konteks 

i. Proyek dan komponen proyek; 

ii. Penjelasan singkat tentang masyarakat adat / etnis minoritas (IP/EM) di negara proyek 

bersangkutan; 

iii. Kerangka hukum yang relevan; 

iv. Ringkasan temuan-temuan Kajian Sosial (bagian dari AMDAL), antara lain: 

a. Rona awal dari IP/EM dengan profil yang jelas; 

b. Peta batas wilayah proyek dan daerah yang dihuni oleh IP/EM; 

c. Analisis stuktur sosial dan sumber pendapatan IP/EM (termasuk keadaan dan mata 

pencaharian mereka); 
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d. Persediaan sumberdaya yang digunakan oleh IP/EM (termasuk sumberdaya alam, lengkap 

dengan deksripsi dan kuantifikasi yang diperlukan oleh IP), dan data teknis terkait dengan 

sistem produksi mereka; 

e. Informasi tentang praktik dan pola budaya; 

f. Hubungan IP/EM dengan kelompok lokal/nasional yang lain. 

v. Dampak positif proyek terhadap IP/EM; 

vi. Dampak negatif utama proyek terhadap IP/EM.  

Tujuan IPDP 

Menjelaskan tujuan IPDP.   

Kegiatan Pengembangan / Mitigasi 

i. Penjelasan rinci kegiatan pembangunan; 

ii. Penjelasan rinci usaha mitigasi (termasuk meningkatkan dampak positif, melestarikan dan 

pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan mencapai pengembangan 

masyarakat yang berkelanjutan); 

iii. Menjelaskan dan memastikan keberlanjutan kegiatan mata pencaharian utama bagi 

kelangsungan komunitas ini dan praktek tradisional dan budaya mereka. Ini akan menjelaskan 

bagaimana sumberdaya alam menjadi ketergantungan IP/EM, dan wilayah dan habitat yang 

secara geografis di mana mereka berada akan dilestarikan, dikelola dan dimanfaatkan secara 

berkelanjutan. 

Strategi untuk Partisipasi IP/EM 

i. Menjelaskan mekanisme partisipasi oleh IP/EM dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi (proses keterbukaan informasi, konsultasi dan partisipasi yang diinformasikan dan 

terkait dengan Free, Prior, Informed Consent (FPIC) termasuk Negosiasi disertai Itikad Baik 

(GFN) dan Perjanjian Kesepakatan, dengan Komunitas IP/EM terdampak, dan bagaimana isu 

yang diangkat telah ditangani); 

ii. Menjelaskan prosedur untuk menangani keluhan dari IP/EM. 

Pengaturan Kelembagaan 

i. Mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab utama dalam merencanakan, mengelola, dan 

memantau perkembangan, dan/atau kegiatan mitigasi; 

ii. Identifikasi peran LSM atau organisasi IP/EM dalam melaksanakan kegiatan pengembangan 

dan/atau mitigasi. 

Anggaran dan Pembiayaan 
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i. Mengidentifikasi biaya kegiatan pengembangan dan / atau mitigasi, waktu pengeluaran dan 

sumber pendanaan. 

Pengawasaan, Pemantauan dan Evaluasi 

i. Menentukan peraturan untuk mekanisme pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

(termasuk tanggung jawab, frekuensi, umpan balik dan proses tindakan perbaikan); 

ii. Strategi dan jadwal pelaksanaan; 

iii. Menyiapkan rencana pemantauan internal terhadap target kegiatan pengembangan dan/atau 

upaya mitigasi utama. 
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14 LAMPIRAN L: DAFTAR PERIKSA UNTUK 
MENENTUKAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP IIF 

Kategori 
Aspek 

Lingkungan 
Substansi Utama Ya Tidak 

Pertimbangan 
lingkungan / 
Signifikansi 

Dampak 

Lingkungan 

(Prinsip 3) 

Lingkungan 

sekitar 

i. Apakah proyek akan menghasilkan debu 

larian (“fugitive dust”) selama pengangkutan, 

pembongkaran, penyimpanan bahan bakar 

dan / atau bahan baku untuk pengolahan, 

dan limpasan yang tercemar dari 

penyimpanan bahan bakar dan / atau bahan 

lainnya? 

ii. Akankah proyek ini menyebabkan polusi 

udara akibat emisi dari proses operasi 

proyek atau peningkatan gas rumah kaca? 

iii. Akankah proyek ini menyebabkan gangguan 

kebisingan selama operasi berkaitan dengan 

jarak terdekat dengan pemukiman atau 

reseptor? 

iv. Akankah proyek ini menyebabkan polusi 

pada air permukaan dan air tanah dari 

kegiatan konstruksi atau operasi proyek, 

limbah sanitasi, lumpur, residu dan 

pelepasan zat-zat lainnya? 

v. Apakah proyek ini mengarah pada 

pembangkitan dan pengangkutan limbah 

padat, berbahaya dan beracun? 

vi. Akankah ada bahaya kesehatan dan 

keselamatan masyarakat dari operasi 

(pembuangan limbah dan karena kualitas 

udara, kebisingan dan bau dari emisi dan 

lain-lain)? 

  Jika Ya, siapkan 
EIA 

Isu trans-

batas 

internasional 

i. Jika perlu, dampak terhadap masalah lintas 

batas atau global harus dipastikan 

(misalnya, proyek mencakup faktor-faktor 

yang dapat menyebabkan masalah, seperti 

polusi saluran air internasional, polutan lintas 

batas / polusi udara, pergerakan lintas batas 
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Kategori 
Aspek 

Lingkungan 
Substansi Utama Ya Tidak 

Pertimbangan 
lingkungan / 
Signifikansi 

Dampak 

bahan berbahaya, Pengolahan limbah di 

perbatasan, hujan asam, penghancuran 

lapisan ozon, emisi gas rumah kaca, 

perubahan iklim dan pemanasan global). 

Sosial 

Lingkungan 

(Prinsip 4, 5, 

7, 8) 

Pengadaan 

Tanah 

(Prinsip 5) 

i. Akankah proyek mensyaratkan tanah (publik 

atau swasta) diperoleh (sementara atau 

permanen) untuk pengembangannya? Jika 

demikian: 

ii. Apakah proyek akan mengakibatkan 

perpindahan orang atau kegiatan ekonomi 

yang tidak disengaja? Berapa banyak orang 

terdampak? 

iii. Akankah pengadaan tanah mengakibatkan 

hilangnya tanaman pangan, pohon buah-

buahan atau infrastruktur rumah tangga 

secara sementara atau permanen? 

iv. Adakah kemungkinan isu sosio-politik / 

konflik akibat akuisisi? 

v. Apakah uji tuntas audit lingkungan (penilaian 

lokasi) dilakukan untuk menentukan apakah 

ada bahan berbahaya atau kontaminasi 

pada properti subyek? 

vi. Apakah tawaran tertulis hanya untuk 

kompensasi yang diberikan kepada pemilik 

properti? Apakah pemberitahuan umum 

tentang hak dan hak pemilik properti atas 

akuisisi harta benda mereka telah diberikan 

dan penjelasan tentang bantuan relokasi & 

hak pembayaran telah dilakukan? Apakah 

ada pemberitahuan kelayakan relokasi 

kepada orang-orang terlantar yang 

diberikan? 

  Jika berlaku, 
siapkan 
Rencana 
Tindakan 
Pemukiman 
Kembali (RAP) 

Pemukiman 

Kembali 

i. Apakah pemukiman kembali secara paksa 

disebabkan oleh pelaksanaan proyek? Jika 

  Jika iya, siapkan 
Rencana 



IIF- SEMS - Lampiran 

125 

 

Kategori 
Aspek 

Lingkungan 
Substansi Utama Ya Tidak 

Pertimbangan 
lingkungan / 
Signifikansi 

Dampak 

secara paksa 

(Prinsip 5) 

pemukiman kembali secara paksa terpicu, 

apakah dilakukan upaya untuk 

meminimalkan dampak yang ditimbulkan 

oleh pemukiman kembali? 

ii. Adakah penjelasan yang memadai 

mengenai relokasi dan kompensasi yang 

diberikan kepada masyarakat terdampak 

sebelum pemukiman kembali? 

iii. Apakah Rencana Tindakan Pemukiman 

Kembali, termasuk kompensasi yang layak, 

pemulihan mata pencaharian dan standar 

hidup yang dikembangkan berdasarkan 

studi sosial ekonomi mengenai pemukiman 

kembali? 

iv. Apakah Rencana Tindakan Pemukiman 

Kembali memberi perhatian khusus pada 

kelompok atau orang yang rentan, termasuk 

perempuan, anak-anak, orang tua, dan 

orang-orang yang berada di bawah garis 

kemiskinan, etnis minoritas, dan masyarakat 

adat? 

v. Adakah kesepakatan dengan masyarakat 

terdampak yang diperoleh sebelum 

pemukiman kembali? 

vi. Apakah kerangka organisasi dibentuk untuk 

menerapkan pemukiman kembali secara 

benar? Apakah kapasitas dan anggaran 

diamankan untuk melaksanakan rencana 

tersebut? 

vii. Apakah terdapat rencana yang 

dikembangkan untuk memantau dampak 

pemukiman kembali? 

viii. Jika terdapat dampak pemukiman kembali 

secara paksa, maka 

Pemukiman 
Kembali (RP) 
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Kategori 
Aspek 

Lingkungan 
Substansi Utama Ya Tidak 

Pertimbangan 
lingkungan / 
Signifikansi 

Dampak 

A. Apakah undang-undang dan peraturan 

daerah sesuai dengan kebijakan 

pemindahan penanam modal? 

B. Adakah koordinasi antara sponsor sektor 

swasta dan pemerintah? Apakah Lembaga 

tertentu harus menangani pengadaan 

tanah? 

C. Apakah peminjam memiliki cukup tenaga 

ahli untuk melakukan perencanaan dan 

pelaksanaan pemukiman kembali? 

D. Apakah diperlukan intervensi pelatihan dan 

pengembangan kapasitas yang diperlukan 

sebelum perencanaan dan pelaksanaan 

pemukiman kembali? 

Aspek 

Kehidupan 

dan 

penghidupan 

(Prinsip 4) 

i. Adakah kemungkinan bahwa proyek 

tersebut akan berdampak buruk pada 

kondisi kehidupan penduduk? Adakah 

tindakan yang memadai dipertimbangkan 

untuk mengurangi dampaknya, jika perlu? 

ii. Adakah infrastruktur yang memadai 

(misalnya Rumah sakit, sekolah, jalan) 

tersedia untuk pelaksanaan proyek? Jika 

infrastruktur yang ada tidak mencukupi, 

apakah ada rencana dikembangkan untuk 

membangun infrastruktur baru atau 

memperbaiki infrastruktur yang ada? 

iii. Adakah kemungkinan lalu lintas kendaraan 

besar yang terkait dengan proyek akan 

mempengaruhi lalu lintas jalan di sekitarnya? 

Apakah tindakan yang memadai 

dipertimbangkan untuk mengurangi dampak 

pada lalu lintas, jika perlu? 

iv. Adakah kemungkinan bahwa penyakit 

(termasuk penyakit menular, seperti HIV) 

  Jika Ya, siapkan 
SIA 
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Kategori 
Aspek 

Lingkungan 
Substansi Utama Ya Tidak 

Pertimbangan 
lingkungan / 
Signifikansi 

Dampak 

akan diperkenalkan karena adanya pekerja 

pendatang yang terkait dengan proyek 

tersebut? Adakah pertimbangan yang 

memadai diberikan kepada kesehatan 

masyarakat, jika perlu? 

Masyarakat 

Adat (IP) / 

Etnis 

Minoritas 

(EM) (P 7) 

i. Adakah masyarakat adat yang tinggal di 

dalam batas, atau dekat proyek? 

ii. Apakah ada anggota kelompok masyarakat 

adat di daerah ini yang dapat memanfaatkan 

proyek ini? 

iii. Sudahkah ada rencana pengembangan 

masyarakat adat? (apabila mengisi ya 

terhadap pertanyaan di atas) 

iv. Apakah IP / EM mempertahankan adat 

istiadat atau aktivitas ekonomi tertentu yang 

mungkin membuat mereka rentan? 

v. Apakah proyek akan membatasi kegiatan 

ekonomi dan sosial mereka dan membuat 

mereka sangat rentan dalam konteks 

proyek? 

vi. Akankah proyek mengubah integritas sosio-

ekonomi dan budaya mereka? 

vii. Akankah proyek ini mengganggu kehidupan 

masyarakat mereka? 

viii. Akankah proyek tersebut secara positif 

mempengaruhi kesehatan, pendidikan, mata 

pencaharian atau status jaminan sosial 

mereka? 

  Jika iya, siapkan 
IPDP (Program 
Pengembangan)  

Warisan & 

budaya 

(Prinsip 8) 

i. Adakah kemungkinan bahwa proyek 

tersebut akan merusak situs peninggalan 

arkeologi, sejarah, budaya, dan keagamaan 

setempat? Adakah tindakan yang memadai 

  Jika Ya, siapkan 
EIA 
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Kategori 
Aspek 

Lingkungan 
Substansi Utama Ya Tidak 

Pertimbangan 
lingkungan / 
Signifikansi 

Dampak 

dilakukan untuk melindungi situs ini sesuai 

dengan undang-undang negara 

bersangkutan (Indonesia)? 

ii. Adakah kemungkinan hilangnya budaya 

akibat perpecahan masyarakat? 

Lingkungan 

alam (Prinsip 

6) 

Bentang 

alam / 

penggunaan 

lahan 

i. Adakah kemungkinan bahwa proyek 

tersebut akan mempengaruhi lanskap lokal? 

Adakah tindakan tertentu yang perlu 

diambil? 

ii. Apakah penggunaan lahan yang saat ini 

diduduki atau digunakan secara reguler 

untuk tujuan produktif (misalnya berkebun, 

pertanian, padang rumput, dan lokasi 

penangkapan ikan, hutan) akan hilang? 

Apakah ada rencana untuk 

mengkompensasi perubahan pola 

penggunaan lahan? 

iii. Akankah proyek ini menyebabkan degradasi 

estetika dan kehilangan nilai properti karena 

pendirian pabrik dan fasilitas tambahan? 

  Jika Ya, siapkan 
EIA 

Kawasan 

lindung / 

Ekosistem 

i. Apakah lokasi proyek berada di kawasan 

lindung yang ditunjuk oleh undang-undang 

atau perjanjian internasional? Apakah ada 

kemungkinan proyek tersebut akan 

mempengaruhi kawasan lindung? 

ii. Apakah lokasi proyek mencakup hutan 

primer, hutan hujan tropis, habitat yang 

bernilai ekologis (misalnya, terumbu karang, 

bakau, atau daerah pasang surut)? 

iii. Apakah lokasi proyek mencakup habitat 

yang dilindungi dari spesies langka yang 

ditetapkan oleh undang-undang atau 

perjanjian internasional? 

  Jika Ya, siapkan 
EIA 
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Kategori 
Aspek 

Lingkungan 
Substansi Utama Ya Tidak 

Pertimbangan 
lingkungan / 
Signifikansi 

Dampak 

iv. Jika dampak ekologis yang signifikan 

diantisipasi, adakah tindakan perlindungan 

lingkungan yang memadai diambil untuk 

mengurangi dampak terhadap ekosistem? 

v. Adakah kemungkinan bahwa jumlah air 

(misalnya air permukaan, air tanah) yang 

digunakan oleh proyek akan berdampak 

negatif pada lingkungan perairan, seperti 

sungai? Adakah tindakan yang memadai 

dilakukan untuk mengurangi dampak pada 

lingkungan perairan, seperti organisme air? 

Kondisi 

Kesehatan 

dan 

Keselamatan 

Kerja 

(Prinsip 2) 

Perlindungan 

pekerja 

i. Apakah kategori pekerja rentan seperti anak-

anak, pekerja migran (dan anggota keluarga 

mereka), pekerja yang dilibatkan oleh pihak 

ketiga, dan pekerja dalam rantai pasokan 

klien dipertimbangkan? 

ii. Apakah perlindungan pekerja termasuk 

perlakuan yang adil, tidak diskriminatif, 

kesetaraan kesempatan, hubungan pekerja-

manajemen, kondisi kerja yang aman dan 

sehat, dan kesehatan pekerja 

dipertimbangkan? 

iii. Apakah ada kerja paksa? 

iv. Apakah ada Mekanisme Keluhan? 

  Jika Ya, siapkan 
SIA 

Aktivitas 

Konstruksi 

v. Adakah tindakan yang memadai 

dipertimbangkan untuk mengurangi dampak 

selama konstruksi terhadap kondisi kerja 

dan kesehatan dan keselamatan pekerja 

(misalnya, kebisingan, getaran, air keruh, 

debu, gas buang, dan limbah)? 

vi. Jika kegiatan konstruksi berdampak buruk 

terhadap lingkungan sosial, adakah tindakan 

  Jika Ya, siapkan 
SIA 
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Kategori 
Aspek 

Lingkungan 
Substansi Utama Ya Tidak 

Pertimbangan 
lingkungan / 
Signifikansi 

Dampak 

yang memadai dipertimbangkan untuk 

mengurangi dampak? 

vii. Jika perlu, apakah pendidikan kesehatan 

dan keselamatan kerja (misalnya 

Keselamatan lalu lintas, kesehatan 

masyarakat) diberikan untuk personil 

proyek, termasuk pekerja? 

viii. Akankah proyek ini menyebabkan konflik 

sosial antara pekerja konstruksi dari daerah 

lain dan pekerja masyarakat? 

Pencegahan 

kecelakaan 

i. Adakah rencana pencegahan kecelakaan 

dan tindakan mitigasi yang memadai 

dikembangkan untuk mencakup aspek 

lunak (“soft aspect”) dan keras (“hard 

aspect”) dari proyek, seperti penetapan 

peraturan keselamatan, pemasangan 

fasilitas pencegahan, dan peralatan, dan 

pendidikan keselamatan bagi pekerja? 

Adakah tindakan yang memadai untuk 

tanggap darurat terhadap peristiwa 

kecelakaan yang dipertimbangkan? 

ii. Adakah tindakan pencegahan kecelakaan 

yang memadai dilakukan untuk 

penyimpanan dan pengangkutan bahan 

berbahaya & beracun? 

  Jika Ya, siapkan 
SIA 
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15 LAMPIRAN M: FORMAT ULASAN SOSIAL DAN 
LINGKUNGAN (MEMO KEPADA RMC) 

Bagian Penjelasan Keterangan 

Rincian Proyek  Nama Proyek 

 Nomor Referensi 

 Nama Perusahaan Promotor 

 Nama Kelompok (Jika ada) 

 Tanggal Persetujuan 

 Tanggal Peninjauan Terakhir 

 Lokasi Proyek 

a. Skala / besaran; 

b. Tangal dimulainya konstruksi/mulai operasional 

 

Kategorisasi  Kategori Proyek  

 Penjelasan terhadap Kategori tersebut 

 

Kewenangan dan 
Persetujuan 

 Izin Lingkungan 

 Lembaga yang relevan memberikan izin 

 Persyaratan yang terkait dengan izin 

 Langkah yang diambil oleh manajemen untuk memenuhi 
kondisi tersebut 

 Prinsip pengelolaan lingkungan yang luas diikuti oleh 
perusahaan dan struktur organisasi untuk memastikan 
kepatuhan  

 

Usaha Anti 
Pencemaran / 
Tindakan Perbaikan  

 Usaha anti pencemaran yang telah direncanakan 
(tergantung dari jenis industr dan sangat bervariasi) 

 Jarak yang diwajibkan (jika ada) 
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 Komitmen pengelolaan air, baik komitmen primer, sekunder 
maupun tersier 

 Tinggi cerobong asap dan pembuangan limbah / abu untuk 
proyek tenaga listrik 

Mekanisme 
Pemantauan 

 Struktur organisasi untuk memantau sebagai bagian 
kepatuhan lingkungan 

 Frekuensi pemantauan 

 Mekanisme eskalasi dan proses perbaikan jika terdapat 
ketidaksesuaian 
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16 LAMPIRAN N: DAFTAR PERIKSA KUNJUNGAN 
LAPANGAN DAN PENCATATAN 

No Referensi Proyek:  

Nama Proyek:  

Deskripsi Proyek:  

Lokasi/Alamat:  

Tanggal Kunjungan:  

 

Perihal Tindakan Temuan 

Tindak Lanjut 
yang 

dibutuhkan 
dengan 

Target  waktu 

Rencana Tindakan 
Perbaikan 

Kajian EMP, RAP/IPDP dan lain-lain: menilai 
skenario aktual dengan survei. 

  

Pengumpulan Data  Uji lapangan/investigasi dan pengumpulan 
sampel dari parameter lingkungan seperti air, 
tanah, udara kebisingan dan lain-lain 
Memvalidasi informasi yang diberikan oleh 
pengembang 

  

Kunjungan 
lapangan 

Kunjungan lapangan ke: 

 Lokasi utama proyek site 

 Lokasi dimana para pekerjanya tinggal  

 Lokasi pembuangan (air/limbah) 

 Masyarakat terdampak /direlokasi 

 Lembaga yang relevan  

  

Pertemuan 
Masyarakat 

 Pertemuan dengan warga lokal, LSM dan 
masyarakat terdampak lainnya 

 Terkait dengan keluhan yang disampaikan  
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 Pencatatan  

Laporan lapangan Menyiapkan laporan kunjungan lapangan   
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17 LAMPIRAN O: LAPORAN UJI TUNTAS SOSIAL DAN 
LINGKUNGAN  

Laporan ini harus mencakup secara rinci langkah-langkah yang diambil oleh manajemen pada aspek-
aspek berikut dan harus didukung oleh bukti-bukti dokumen sebisa mungkin:  

Judul Rincian 

Rincian Proyek  Nama proyek 

 Nama perusahaan promotor 

 Nama grup (jika ada) 

 Tanggal Persetujuan 

 Tanggal tinjauan terakhir 

 Lokasi proyek 

a. Skala/Ukuran 

b. Tanggal konstruksi/dimulainya operasi  

Rincian Pengadaan Tanah 

 

 Luas pengadaan tanah 

 Kepatuhan LARPF 

 Isu dan kekhawatiran, jika ada, akibat pengadaan tanah 

 Kepatuhan terhadap hukum setempat dan persyaratan peraturan 
lainnya  

 Daftar pengecualian  

Pengelolaan polusi dan limbah 

 

 Masalah lingkungan seperti kepatuhan, izin, dan kondisi 
lingkungan 

 Kondisi dan rencana pembuangan air limbah 

 Kondisi terkait kebisingan, kualitas udara, dan limbah bahan 
berbahaya dan beracun (B3) - baik fasilitas dasar maupun langkah 
pencegahan 

 Mekanisme kesehatan dan keselamatan dasar 

 Prosedur dan fasilitas pengelolaan tanggap darurat 

 Bahaya kimia (jika ada) – identifikasi, pengelolaan, dan proses 
pengolahan  

Pengelolaan sumber daya 

 

 Kebutuhan sumber daya seperti air, listrik dan bahan bangunan 

 Memastikan sumber daya dikelola secara strategis dan tersedia 

 Perawatan pengelolaan masalah kesehatan dan kerugian akibat 
penyusutan selama perjalanan 
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Masalah tenaga kerja 

 

 Kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan 

 Kompensasi dan pandangan terhadap keberlanjutan tenaga kerja 
dalam jangka panjang 

 Mekanisme pencegahan pekerja anak dan pekerja paksa dan 
proses verifikasi termasuk dalam rantai pasokannya 

 Identifikasi serta syarat dan ketentuan dari pekerja migran 
termasuk keluarga mereka 

 Pihak ketiga, kontraktor atau perantara lainnya yang melibatkan 
pekerja, memenuhi semua persyaratan hukum 

 Mengatasi masalah Hak Asasi Manusia 

 Hak masyarakat nomaden - baik legal maupun sesuai dengan 
adat - untuk melewati tanah yang dikendalikan oleh klien secara 
berkala atau musiman, untuk kegiatan mencari nafkah dan 
kegiatan tradisional. 

Pengadaan tanah  Pemukiman kembali (secara fisik dan/atau ekonomi) 

 Kehilangan pendapatan atau sumber penghidupan  

 Menciptakan peluang alternatif melalui proyek 

 Prospek pemindahan dan memberikan keterampilan ulang 
kepada pekerja 

 Dampak pada masyarakat adat dan etnis minoritas 

 Rencana untuk melindungi hak-hak lokal, khususnya untuk 
masyarakat adat dan etnis minoritas.  

 Sensitivitas terhadap situs-situs budaya/religius/sejarah penting 

 Konsultasi dan komunikasi dengan komunitas lokal.  

Keanekaragaman hayati dan 
Sumber daya alam  

 

 Perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati 

 Jasa ekosistem 

 Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan 

 Habitat Kritis atau habitat alami atau habitat yang dimodifikasi 
dengan nilai keanekaragaman hayati yang signifikan 

 Invasi atau serbuan spesies asing 

 Penggantian keanekaragaman hayati 

 Area yang Dilindungi Secara Hukum dan Diakui Secara 
Internasional 

 Rantai pemasok 

Masalah Lain   Warisan budaya 

 Kepatuhan dengan kebijakan IIF, seperti LARPF / perjanjian S&E  
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 Jika tidak sesuai, rencana tindakan perbaikan 

 Kesimpulan dan Rekomendasi 

 

 

 



IIF- SEMS - Lampiran 

138 

 

18 LAMPIRAN P: PEMANTAUAN & PENGAWASAN 

Tabel 18.1: Indikator Pemantauan 

Indikator Pemantauan Rencana Kegiatan Frekuensi Penanggung Jawab 

Kinerja Rencana Tindakan 
Perbaikan 

Kunjungan lapangan dan 
pengumpulan data untuk 
memverifikasi kinerja 

 Rencana Manajemen 
Lingkungan 

 RAP 

 Rencana Pengembangan 
Masyarakat Adat, dan lain-
lain 

3 bulanan  SEU 

Kepatuhan terhadap 
standar ambien 

Analisis data yang diperoleh dari 
laporan regular yang 
disampaikan oleh pengembang 

 Kualitas Udara 

 Kualitas Air 

 Kebisingan 

 Kebauan 

 Sampah 

Sesuai 
dengan 
tahapan 
proyek 
(diputuskan 
oleh SEU) 

Pengembang 
mengumpulkan data 
dan dianalisis oleh 
SEU 

Dampak terhadap 
sumberdaya alam dan 
sosial ekonomi 

Survei yang dilakukan untuk 
menilai dampak terhadap:  

 Ekosistem 

 Bentang Alam 

 Pendapatan per kapita 

 Kesehatan masyarakat 

 Kondisi kerja, rantai pasokan 
dan lain-lain 

Tahunan SEU 

Implikasi Keuangan Kajian dampak terhadap biaya 
untuk usaha perbaikan dan biaya 
untuk penyelesaiannya jika ada 

 

Setengah 
Tahunan 

SEU 
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Indikator Pemantauan Rencana Kegiatan Frekuensi Penanggung Jawab 

Laporan Regular Penyampaian: 

 Laporan Kemajuan: 

 RAP 

 IPDP 

 Pemenuhan Persyaratan 

 Laporan Pemantauan 
Tahunan 

 Laporan Pengawasan 
Khusus Proyek 

 

3 bulanan 

 

Tahunan 

Tahunan 

 

Pengembang 

 

SEU 

SEU 

 

Tabel 18.2: Format Pemantauan untuk Rencana Tindakan Perbaikan  

Pemantauan 
‘Usaha’ seperti yang telah 

ditentukan dalam Rencana yang 
disepakati 

Keterangan tentang kinerja / 
kepatuhan 

EMP   

RAP   

IPDP   

Lain-lain…   

 

Tabel 18.3: Format Pemantauan untuk Penilaian Keuangan 

Kegiatan Perkiraan Biaya 
Biaya 

Sebenarnya 
Kelebihan Biaya Penjelasan 

Pekerjaan Sipil     

Kompensasi     
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Kegiatan Perkiraan Biaya 
Biaya 

Sebenarnya 
Kelebihan Biaya Penjelasan 

Biaya 
Pemindahan 
Tempat Tinggal 

    

Tambahan biaya 
Karena 
perubahan 
rencana 

    

Lain lain ..     

 

Tabel 18.4: Format Pemantauan untuk Standar Ambien 

Pemantauan Parameter Nilai Terukur 
Baku Mutu 

sesuai Peraturan 
yang Berlaku 

Keterangan (titik 
pemantauan, 

frekuensi, 
metodologi, dan 

lain-lain) 

Kualitas Udara SO2 

NOx 

CO  

O2 

Jelaga dan Debu 

SPM 

   

Kualitas Air pH 

SS 

BOD 

COD 

DO 

Total Nitrogen 
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Pemantauan Parameter Nilai Terukur 
Baku Mutu 

sesuai Peraturan 
yang Berlaku 

Keterangan (titik 
pemantauan, 

frekuensi, 
metodologi, dan 

lain-lain) 

Total Fosfat 

Logam Berat 

Hidrokarbon 

Fenol 

Sianida 

Bakteri Koliform 

Suhu 

Kebisingan Tingkat 
Kebisingan 

Tingkat Getaran 

   

 

Tabel 18.5: Format Pemantauan untuk Sumberdaya Alam dan Sosial Ekonomi Lingkungan 

Pemantauan 
Hasil Pemantauan selama 

periode Pelaporan 

Sampah / Limbah  

Kebauan  

Spesies berharga  

Kesehatan masyarakat  

Pendapatan per kapita  

Lain-lain  
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19 LAMPIRAN Q: LAPORAN TAHUNAN PEMANTAUAN 
LINGKUNGAN DARI PENGEMBANG KEPADA IIF  

Kepala Rincian Keterangan 

Rincian proyek  Nama proyek 

 Nama Perusahaan Promotor 

 Nama Grup (jika ada) 

 Tanggal Persetujuan 

 Tanggal terakhir tinjauan 

 Lokasi proyek 

 i. Skala / ukuran 

ii. Tanggal konstruksi / dimulainya operasi 

 

Rincian 
keuangan 

 Total biaya Proyek 

 Proporsi yang dibiayai oleh IIF 

 Syarat-syarat pembiayaan 

 Pemberi pinjaman lain untuk proyek dan proporsi 
jika ada 

 

Keterangan izin 
lingkungan 

 Rincian lembaga pemerintah terkait yang 
berwenang untuk mengeluarkan izin-izin terkait 

 Tanggal perizinan dan masa berlaku 

 Langkah-langkah yang akan diambil untuk 
perlindungan lingkungan proyek 

 Rincian pembaharuan 

 Setiap perubahan dan implikasi terhadap biaya 

Terkait aspek finansial 
dan operasional 
proyek 

Rekam Jejak 
Kepatuhan 

 Cantumkan kondisi-kondisi yang ditentukan dalam 
izin dan tingkat kepatuhan terhadap hal yang sama 

 Tingkat ketidakpatuhan dan alasan untuk hal yang 
sama 

Rekam jejak 
kepatuhan harus 
dipandang sebagai 
cerminan ganda 
kepatuhan 
manajemen terhadap 



IIF- SEMS - Lampiran 

143 

 

Kepala Rincian Keterangan 

 Kecelakaan kerja akibat ketidakpatuhan 

 Jumlah insiden pelanggaran beserta tanggalnya 

 Reaksi publik yang merugikan dan beserta 
catatannya 

norma dan kondisi 
yang disepakati serta 
risiko operasional 
masa depan untuk 
proyek tersebut. 

Pencatatan 
Kecelakaan 
Lingkungan 

 Tanggal insiden, 

 Skala kerusakan dan cedera (jika ada) 

 Alasan kecelakaan dan apakah penyebabnya telah 
diperbaiki 

 Pihak berwenang yang bertanggung jawab atas 
investigasi / rekaman 

 Reaksi media atau komunitas (jika ada) 

Kecelakaan yang lebih 
sering terjadi, harus 
dilihat secara negatif 
karena hal ini dapat 
menyebabkan 

 Hukuman dan 
denda 

 Reputasi buruk 

 Biaya karena 
kerusakan / 
kompensasi 

Kapasitas 
Lingkungan 

 Tingkat kesadaran dan kepekaan 

 Manajemen lingkungan 

 Kesehatan dan keselamatan 

 Hukum dan peraturan lingkungan 

 Kapasitas staf dalam pengelolaan lingkungan 
(relevan) 

 Program pelatihan dan 

 Penilaian kebutuhan periodik dan langkah-langkah 
yang diambil untuk mengatasi kesenjangan 

Penilaian bagian ini 
harus dilakukan 
dengan pandangan 
yang jelas untuk 
menilai orang-orang 
yang dapat 
menerapkan 
kebijakan tersebut 

Konsultasi 
Pemangku 
Kepentingan 

 Rincian konsultasi dengan instansi terkait 

 Konsultan dan penasihat lingkungan yang 
dipekerjakan perusahaan untuk memberi saran 
tentang kebijakan-kebijakan utama dan praktiknya 

 

Masalah 
Kepatuhan 

 Kepatuhan terhadap Kualitas Lingkungan dan Standar 
(nasional dan internasional, yang relevan) 

 Udara 
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Kepala Rincian Keterangan 

 Air (permukaan dan air tanah) 

 Timbulan limbah dan manajemen 

 Kebisingan dan getaran 

 Lainnya 
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20 LAMPIRAN R: LAPORAN TAHUNAN PEMANTAUAN 
PERLINDUNGAN SOSIAL DARI PENGEMBANG 
KEPADA IIF  

Judul Rincian  Keterangan 

Rincian Proyek  Nama Proyek 

 Nama Promotor Perusahaan  

 Nama Grup (jika ada) 

 Tanggal Persetujuan  

 Tanggal terakhir tinjauan  

 

Rincian Keuangan   Total Biaya Proyek  

 Proporsi yang dibiayai oleh IIF 

 Periode pembiayaan  

 Pemberi pinjaman lain untuk proyek dan 
proporsi (jika ada)  

 

Kemajuan Fisik   Status akuisisi lahan 

 Akuisisi mesin 

 Status konstruksi 

Apakah LAPRF sejalan 
(masukan akan 
disiapkan oleh SEMU) 

 

Kemajuan Keuangan 

 

 Jumlah investasi aktual 

 Break up of investment  

 Pembagian dana investasi 

 Biaya ekskalasi (jika ada) 

 Jumlah yang dihabiskan untuk akuisisi lahan 
dan perpindahan tempat tinggal 

 

Masalah Masyarakat 
Adat/ Etnis Minoritas 

 

 Komponen proyek dengan isu pemukiman 
kembali dan etnis minoritas 

Di antara masing-
masing parameter ini, 
bandingkan dengan 
rencana semula sesuai 
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 Pelaksanaan aktual dari pemukiman kembali 
dan etnis minoritas 

 Penilaian dampak aktual pada etnis minoritas 
dan masyarakat adat – kualitatif dan kuantitatif 

 Jumlah masyarakat terdampak 

 Luas wilayah yang direhabilitasi 

 Nilai ekonomi dari mata pencaharian 

 Penyediaan alternatif 

 Kompensasi pada penyediaan alternatif 

 Perbandingan antara kondisi aktual dengan apa 
yang diperkirakan selama tahap 
konseptualisasi proyek (Tolong dihubungkan 
dengan Rencana Pengembangan Masyarakat 
Adat (IPDP) / Rencana Pengembangan Etnis 
Minoritas (EMDP) 

 Menganalisis perbedaan antara rencana dan 
aktual serta memberikan alasannya  

 Rencana Tindakan untuk mengatasi perbedaan 
negatif  dan kriteria pengukurannya 

pertimbangan dan 
tentukan dengan jelas 
perbedaan, alasan dan 
rencana untuk 
memperbaiki 
perubahan negatif 
beserta batas waktu. 

Pengaturan 
kelembagaan 

 Kepemilikan pelaksanaan IPDP/EMDP – 
pengembang / pemerintah / badan pemerintah 

 Luasnya koordinasi aktual dan pemberian 
layanan antar organisasi dan efektivitasnya. 

 Tanggung jawab berbagai lembaga yang 
terlibat 

 Pengaturan pelaksanaan khusus untuk EM 

Jika ada kesenjangan 
yang dirasakan, harus 
segera dilakukan 
langkah untuk 
memperkuat badan 
yang terlibat atau 
mengubah mekanisme 
pemberian layanan. 

Rincian kompensasi 
pengadaan tanah dan 
pemukiman kembali 

 

 Kompensasi tanah – nilai per unit, jumlah unit 
yang diperoleh, jumlah unit yang direncanakan, 
status tanah yang tidak diperoleh 

 Nilai kompensasi untuk hasil panen, pohon, dan 
aset lain yang bernilai 

 Kompensasi untuk bangunan dan struktur lain 

 Anggaran pemukiman kembali – segregasi 
kepada jumlah keluarga/unit, kompensasi untuk 

Di antara masing-
masing parameter ini, 
bandingkan dengan 
rencana semula sesuai 
pertimbangan dan 
tentukan dengan jelas 
perbedaan, alasan dan 
rencana untuk 
memperbaiki 
perubahan negatif 
beserta batas waktu. 
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tanah dan kompensasi tambahan untuk aset 
lain berbasis lahan 

 Pemanfaatan aktual dana dan rincian penerima 
manfaat dalam hal jumlah orang terdampak 
proyek (PAPs) 

 Mekanisme pengiriman pembayaran dalam hal 
kewenangan, aliran dana dan tingkat 
pemanfaatan dan perlindungan terhadap 
kebocoran 

 Perbedaan antara dana pemukiman kembali 
yang digunakan - baik proses maupun jumlah - 
dibandingkan dengan rencana dan alasannya.  

Status terbaru pada 
pengadaan tanah, 
proses pemukiman 
kembali, dan 
rekonstruksi 

 

 Luas lahan pertanian 

 Luas lahan komersial 

 Ketentuan untuk penggantian lahan pertanian & 
komersial  

 Jika ada infrastruktur publik yang terpengaruh, 
status restorasi dan biaya yang dibutuhkan 

 Status relokasi dan rekonstruksi rumah 

 Dukungan untuk kegiatan yang menambah 
pendapatan dan agen yang bekerja sama dan 
kesuksesan mereka 

 Dukungan untuk kelompok rentan 

Di antara masing-
masing parameter ini, 
bandingkan dengan 
rencana semula sesuai 
pertimbangan dan 
tentukan dengan jelas 
perbedaan, alasan dan 
rencana untuk 
memperbaiki 
perubahan negatif 
beserta batas waktu. 

Konsultasi, Komunikasi, 
dan Prosedur 
Penanganan Keluhan 

 

 Langkah/proses konsultatif spesifik diikuti oleh 
IP/EM mengenai proyek dan dampaknya serta 
bantuan yang diberikan 

 Konsultasi pada aspek finansial, seperti 
kompensasi, biaya, dan pilihan relokasi. 

 Proses pengaduan yang diikuti dan jumlah 
kasus yang diselesaikan setelah menerima 
keluhan 

Di antara masing-
masing parameter ini, 
bandingkan dengan 
rencana semula sesuai 
pertimbangan dan 
tentukan dengan jelas 
perbedaan, alasan dan 
rencana untuk 
memperbaiki 
perubahan negatif 
beserta batas waktu. 
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21 LAMPIRAN S: LAPORAN TAHUNAN KINERJA SOSIAL 
DAN LINGKUNGAN IIF KEPADA INVESTOR 
STRATEGIS 

 

LAPORAN TAHUNAN KINERJA SOSIAL DAN LINGKUNGAN (ESPR) 

INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE 

 

 

 

 

 

Periode Laporan: (bulan/tahun) sampai (bulan/tahun) 

Tanggal Penyelesaian Laporan: (bulan/hari/tahun) 
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21.1. Pendahuluan  

1. Profil investasi dan deskripsi dari sub proyek/ aktivitas yang dibiayai. 

2. Tujuan dari Laporan Tahunan Kinerja Sosial dan Lingkungan (ESPR) adalah untuk melaporkan 

pelaksanaan dari Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan (SEMS) dan praktek pengelolaan lingkungan 

yang berlaku pada subproyek/kegiatan. ESPR ini mencakup pelaksanaan oleh [Nama pembiayaan] di 

semua tahapan dari sub proyek/ kegiatan, termasuk: 

(i) Informasi kontak individu yang bertanggungjawab; 

(ii) Kepatuhan (dana) dengan persyaratan lingkungan yang berlaku untuk subproyek/kegiatan; 

(iii) Pelaksanaan aspek sosial dan lingkungan dari subproyek/kegiatan 

(iv) Kinerja kesehatan dan keselamatan kerja dan insiden penting; dan 

(v) Inisiatif pembangunan yang berkelanjutan dan hubungan masyarakat. 

21.2. Manajemen Sosial dan Lingkungan 

21.2.1. Penyusun ESPR  

Disusun oleh: (nama dan jabatan) 

Telepon: E-mail: 

Tanda tangan: Tanda tangan: 

21.2.2. Penanggungjawab Sosial dan Lingkungan  

3. Dibawah ini individu yang bertanggungjawab untuk kinerja sosial dan lingkungan dalam 

subproyek/kegiatan yang dibiayai:  

(Senior) Manajer yang bertanggungjawab untuk masalah sosial dan lingkungan (nama dan jabatan) 

21.2.3. Struktur Organisasi dari Departemen 

4. Peran dan tanggungjawab pejabat/fungsionaris departemen yang berwenang. 

5. Kemampuan/ keahlian orang-orang yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas. 
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21.2.4. Hirarki didalam Unit 

6. Ketersedian sumberdaya dan kecukupan kapasitas untuk mengelola proyek-proyek yang sedang 

berjalan serta mengawasi proyek dengan paparan saat ini oleh IIF. 

7. Kejelasan proses dan saluran otoritas dan komunikasi di dalam unit. 

21.3. Kepatuhan IIF dengan Persyaratan Sosial dan Lingkungan (seperti yang 
dipersyaratkan dalam perjanjian pemegang saham) 

21.3.1. Kepatuhan terhadap Perudangan  

8. Tingkatan/kompleksitas dan jumlah proyek-proyek yang sedang berjalan. 

9. Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi baik lokal maupun internasional yang terkait dengan 

kesehatan dan keselamatan.  

10. Kepatuhan dengan regulasi kesehatan kerja. 

11. Pengawasan dari proyek-proyek yang sedang berjalan. 

12. Tingkat personil dan mekanisme dokumentasi dan umpan balik. 

13. Frekuensi inspeksi proyek. 

14. Contoh di mana IIF telah memperhatikan mengenai ketidakpatuhan dan dampak peraturan yang 

merugikan secara signifikan terhadap denda dan pinalti / kasus ekstrem penutupan operasi atau tindakan 

pembatasan lainnya. 

15. Perubahan peraturan di tingkat nasional atau internasional. 

16. Dampak perubahan tersebut terhadap proyek yang dibiayai oleh IIF dan besarnya dampak 

tersebut. 

17. Kesiapan klien IIF untuk menghadapi / mematuhi perubahan peraturan tersebut, biaya dan dampak 

sosial dari tindakan tersebut. 

21.3.2. Kepatuhan pada Persyaratan IIF  

18. Kemampuan proyek agar sesuai dengan persyaratan minimum seperti yang ditentukan oleh SEMS 

IIF. 

19. Proyek khusus di sektor sensitif dan tingkat keterpaparan IIF terhadap proyek semacam itu. 

20. Isu-isu publik yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan pada proyek tertentu dan langkah 

perbaikan yang dilakukan untuk mengurangi risiko. 
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21.3.3. Kemajuan dari Proyek/Kegiatan yang sedang Berjalan  

21. Daftar proyek potensial.  

22. Daftar proyek-proyek yang sedang berjalan dimana sedang dievaluasi untuk investasi dan 

persetujuan sudah diberikan tetapi pencairan dana belum dilakukan.  

23. Diluar proyek-proyek ini yang mungkin memiliki:  

 Dampak lingkungan; 

 Masalah Pemukiman Kembali secara Paksa; 

 Dampak masyarakat adat / etnis minoritas 

24. Luasnya isu Sosial dan Lingkungan yang dibahas dalam hal: 

 Rencana pemukiman kembali 

 Langkah-langkah mitigasi dampak lingkungan 

25. Bila sebuah proyek masuk ke IIF setelah tahapan pengadaan tanah dan pemukiman kembali, 

kepatuhan terhadap standar IIF dan isu-isu yang masih ada, jika ada. 

26. Jika tidak sesuai dengan kebijakan IIF, tingkat kesenjangan dan langkah-langkah yang diambil 

untuk mengurangi kesenjangan tersebut. 

27. Risiko sementara (baik operasional maupun reputasi) kepada IIF. 

28. Investasi Aktif. 

Kemajuan Lingkungan 

29. Menyiapkan sebuah ringkasan kemajuan pelaksanaan dari proyek termasuk, status dan jadwal 

penyelesaian untuk hal-hal yang terkait dengan lingkungan. Menjelaskan status dari izin dan persetujuan. 

Ringkasan informasi harus mencakup: 

(i) Ikhtisar subproyek / kegiatan, termasuk kemajuan sesuai jadwal; 

(ii) Perubahan desain pada subproyek / aktivitas yang dilakukan selama periode pelaporan dan 

alasan perubahan tersebut; 

(iii) Isu dan keluhan lingkungan yang timbul selama periode pelaporan; 

(iv) Informasi tentang dampak lingkungan yang tidak diantisipasi, dan tindakan perbaikan yang 

telah dilakukan; 

(v) Masalah lingkungan atau keluhan yang tidak terselesaikan; dan 
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(vi) Status pemenuhan persyaratan lingkungan (nasional, lokal, IIF atau contoh ketidakpatuhan). 

Kemajuan Sosial 

30. Menyiapkan sebuah ringkasan kemajuan pelaksanaan dari proyek termasuk, status dan jadwal 

penyelesaian untuk hal-hal yang terkait dengan aspek sosial. Ringkasan informasi harus mencakup: 

(i) Ikhtisar subproyek / aktivitas termasuk kemajuan yang bertentangan dengan jadwal; 

(ii) Desain alternatif yang dipertimbangkan untuk menghindari atau meminimalkan dampak 

pemukiman kembali secara paksa dan dampak terhadap masyarakat adat / etnis minoritas; 

(iii) Isu dan keluhan sosial yang timbul selama periode pelaporan; 

(iv) Informasi tentang dampak yang tidak diantisipasi, dan tindakan perbaikan yang telah 

dilakukan; 

(v) Setiap masalah sosial atau keluhan yang tidak terselesaikan; dan 

(vi) Status pemenuhan persyaratan sosial (nasional, lokal, investor strategis) atau contoh dari 

ketidakpatuhan. 

21.4. Ringkasan dari Kinerja Keselamatan dan Tindakan Perbaikan  

31. Menyusun sebuah ringkasan dari subproyek/kegiatan yang mencakup: 

(i) Kesehatan pekerja dan keselamatan kerja: menjelaskan status dari kesehatan pekerja dan 

program keselamatan dan pelatihan, kecelakaan kerja di lokasi proyek/kegiatan, tindakan yang 

diambil untuk menekan angka kecelakaan.  

(ii) Kecelakaan, kebakaran, dan keadaan darurat lainnya: menyusun sebuah ringkasan dari 

kecelakaan yang signifikan, atau segala sesuatu yang terlepas ke lingkungan tanpa disengaja. 

Termasuk respons tindakan yang diambil dan segala upaya peningkatan yang telah dibuat 

sebagai hasilnya. 

21.5. Inisiatif Pembangunan yang Berkelanjutan dan Hubungan Masyarakat  

32. Menjelaskan segala inistif yang dilakukan oleh Manajer Pembiayaan untuk meningkatkan kinerja 

lingkungan di dalam kegiatannya atau pada level korporasi. Menjelaskan segala jangkauan dan program 

korporasi dengan masyarakat, LSM, dan lain-lain dalam wilayah subproyek/kegiatan 
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21.6. Garis Besar tentang Rencana Pemukiman Kembali (RAP) untuk Proyek 
yang dibiayai 

21.6.1. Ringkasan Eksekutif  

33. Ringkasan eksekutif adalah sebuah ringkasan dari laporan aspek-aspek utama dari Tindakan 

Pemukiman Kembali (RAP) yang mencakup hal-hal penting dari Rencana Pemukiman Kembali.   

21.6.2. Deskripsi Proyek 

i. Gambaran umum dari proyek, diskusi mengenai komponen proyek sebagai hasil dari 

pembebasan tanah atau pemukiman secara paksa atau keduanya, dan identifikasi dari area 

proyek.  

ii. Deskripsi alternatif yang dipertimbangkan untuk menghindari atau meminimalkan pemukiman, 

termasuk sebuah tabel dengan data kuantitatif dan memberikan alasan dari keputusan final 

dan mengapa pengaruh yang tersisa itu tidak bisa dihindari. 

iii. Pernyataan tentang tujuan utama dari RAP. 

iv. Untuk memperjelas, harap dijelaskan apakah proyek tersebut didasarkan pada sebuah studi 

kelayakan dan dijelaskan mengenai pengaturan untuk memperbarui RAP setelah rincian 

desain teknik dan survei pengukuran terperinci dan kemudian di sampaikan ke IIF untuk dikaji 

dan persetujuan. 

21.6.3. Ruang Lingkup Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali 

i. Diskusi mengenai dampak potensial proyek. Termasuk peta wilayah atau zona dampak komponen-

komponen tersebut atau kegiatan. 

ii. Diskusi mengenai ruang lingkup pengadaan tanah (menggunakan peta), dan mengapa hal itu 

penting bagi investasi proyek. 

iii. Ringkasan dampak utama terkait dengan aset yang dibebaskan dan masyarakat terdampak, yang 

dibuat dalam sebuah tabel. 

iv. Penjelasan rinci mengenai properti umum. 

v. Penjelasan mengenai proses konsultasi dengan instansi yang bertanggung jawab atas pengadaan 

tanah dan pemukiman kembali. 

vi. Diskusi secara singkat tentang kerangka kerja hukum nasional dari pengadaan tanah termasuk 

tinjauan umum perundangan, peraturan dan petunjuk yang berlaku untuk pengadaan tanah dan 

pemukiman kembali, termasuk persyaratan prosedur dan target waktunya.  

vii. Tabel inti yang dipersiapkan untuk bagian ini adalah: 
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a. Ringkasan dari persyaratan pengadaan tanah dan dampak dari pemukiman kembali secara 

paksa dari semua komponen-komponen proyek. 

b. Ringkasan dari orang-orang terdampak berdasarkan kategori dan tingkat keparahan 

dampak: 

1. Orang-orang terdampak: jumlah total keluarga dan total populasi. 

2. Tipe dampak: Kehilangan tanah, struktur, usaha, tanaman dan pohon, sumber properti 

masyarakat, dan kategori kehilangan lainnya 

3. Tingkat keparahan dampak: permanen atau sementara, kehilangan struktur/tanahnya 

seluruhnya atau hanya sebagian, termasuk jumlah orang yang harus direlokasi, 

ringkasan dari tanah yang terdampak berdasarkan status kepemilikan dan tipe tata guna 

lahan (pertanian, komersial, pemukiman, hutan rakyat, dan lain-lain)  

c. Ringkasan dari struktur yang terdampak: status kepemilikan tanah dan tipe struktur/material/ 

ukuran). 

21.6.4. Profile/Informasi Sosio-ekonomi 

34. Survei sosio-ekonomi yang disertai data harus mencakup analisis / analisis dampak yang cermat 

yang dipilah berdasarkan jenis kelamin, kelompok rentan, dan kelompok sosial lainnya. 

i. Menentukan, kemudian mengidentifikasi dan mendaftar orang-orang yang akan terkena dampak. 

ii. Menjelaskan kemungkinan dampak pengadaan tanah dan pembebasan aset dari orang-orang 

terdampak, dengan mempertimbangkan parameter sosial, budaya dan ekonomi; Menyiapkan tabel 

secara terpisah. 

iii. Berdiskusi mengenai dampak proyek terhadap masyarakat miskin, masyarakat adat / etnis 

minoritas, dan kelompok rentan lainnya. 

iv. Mengidentifikasi dampak terhadap gender dan pemukiman kembali. Identifikasi situasi sosio-

ekonomi, dampak, kebutuhan, dan prioritas dari perempuan 

v. Tabel inti yang dipersiapkan untuk bagian ini adalah: 

a) Profil sosio-ekonomi dari orang-orang terdampak yang dipilah beradasarkan gender.         

b) Analisis kerentanan dan risiko. 

21.6.5. Penyebaran Informasi, Konsultasi, Pendekatan Partisipatif, dan Keterbukaan 
Informasi  

i. Mengidentifikasi pihak-pihak pemangku kepentingan proyek khususnya pemangku kepentingan 

utama. 
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ii. Menjelaskan mekanisme konsultasi yang akan dilakukan dalam berbagai tahapan proyek. 

iii. Menjelaskan kegiatan yang dilakukan untuk menyebarkan informasi. 

iv. Rangkuman hasil konsultasi dengan masyarakat terdampak (termasuk komunitas tuan rumah) dan 

diskusi bagaimana kekhawatiran yang diajukan dan rekomendasi yang dibuat telah ditangani di 

dalam RAP. 

v. Mengkonfirmasi pengungkapan draft rencana tindakan Pemukiman Kembali kepada masyarakat 

terdampak, termasuk pengaturan pengungkapan untuk rencana selanjutnya. 

vi.  Tabel inti yang dipersiapkan untuk bagian ini adalah: 

a) Konsultasi publik dan rencana pengungkapan. 

b) Ringkasan kekhawatiran yang diangkat dan rekomendasi yang dibuat selama konsultasi, 

dipilah berdasarkan kelompok pemangku kepentingan. 

21.6.6. Mekanisme Penanganan Keluhan 

i. Mekanisme resolusi konflik dan prosedur banding untuk masyarakat & pekerja terdampak 

ii. Menjelaskan kerangka kerja mekanisme keluhan (saluran informal & formal) yang akan 

diberlakukan oleh pemrakarsa proyek yang memuat kerangka waktu dan mekanisme untuk 

penyelesaian pengaduan, yang harus mengikuti prinsip Mekanisme Pengaduan yang Efektif. 

21.6.7. Kerangka Kerja Kebijakan dan Hukum  

i. Menjelaskan kebijakan dan perundangan baik nasional maupun lokal yang berlaku untuk proyek 

dan menyiapkan sebuah analisis kesenjangan yang menunjukkan bagaimana kesenjangan 

tersebut akan ditangani. 

ii. Menjelaskan prinsip, komitmen hukum dan kebijakan dari sponsor proyek untuk berbagai kategori 

dari dampak proyek. Menjelaskan prinsip dan metodologi yang digunakan untuk menentukan 

penilaian dan tingkat kompensasi dengan biaya pengganti untuk aset, pendapatan dan mata 

pencaharian. Menjelaskan kriteria kompensasi dan kelayakan bantuan, dan bagaimana dan kapan 

kompensasi akan dibayarkan. 

iii. Menjelaskan proses pengadaan tanah dan menyiapkan sebuah pertemuan untuk memenuhi 

prosedur yang utama. 

iv. Tabel inti / diagram alir yang harus disiapkan untuk bagian ini adalah:  

a) Analisis kesejangan legislatif: perbandingan kebijakan tentang pemukiman kembali secara 

paksa dari ADB dengan kerangka perundangan nasional dan usulan tindakan untuk 

mengatasi kesenjangan tersebut.   

b) Diagram alir dari proses pengadaan tanah dengan keluaran dan kerangka waktu. 



IIF- SEMS - Lampiran 

156 

 

21.6.8. Hak  

i. Menentukan hak dan kelayakan orang-orang terdampak. Memastikan semua bantuan pemukiman 

kembali, termasuk disertakannya biaya transaksi. 

ii. Harus temasuk bantuan untuk kelompok rentan dan kelompok khusus lainnya. 

iii. Tabel Inti yang harus disiapkan untuk bagian ini adalah matriks dari hak. 

21.7. Relokasi Perumahan dan Pemukiman  

i. Menjelaskan pilihan untuk relokasi perumahan dan struktur bangunan lainnya, termasuk 

perumahan pengganti, kompensasi uang ganti rugi, dan / atau pemilihan sendiri. Memastikan 

masalah gender dan dukungan terhadap kelompok rentan diidentifikasikan dan diintegrasikan 

pada saat mempersiapkan program perumahan pengganti. 

ii. Menjelaskan pertimbangan lokasi relokasi alternatif, konsultasi masyarakat yang dilakukan, dan 

justifikasi untuk lokasi yang dipilih, termasuk rincian lokasi, penilaian lingkungan terhadap lokasi, 

dan kebutuhan pembangunan. 

iii. Jadwal untuk persiapan lokasi dan pemindahan. Langkah-langkah untuk membantu pemindahan 

dan pendirian di lokasi yang baru. 

iv. Pengaturan hukum untuk mengatur kepemilikan dan pemindahan hak ke para pemukim, termasuk 

hak kepemilikan bersama serta alokasi plot untuk anak dewasa yang relevan. 

v. Perumahan transisi seharusnya dihindari. 

vi. Memastikan lokasi yang spesifik untuk melindungi akses mata pencaharian terhadap layanan 

publik, dan lain-lain 

vii. Rencana untuk penyediaan infrastruktur sipil. 

viii. Integrasi dengan masyarakat tuan rumah. 

21.8. Pemulihan dan Rehabilitasi Pendapatan 

i. Identifikasi risiko penghidupan/mata pencaharian, menyiapkan tabel terpisah berdasarkan data 

demografi dan sumber penghidupan. 

ii. Menjelaskan program pemulihan pendapatan; termasuk pilihan-pilhan untuk memulihkan semua 

tipe penghidupan. Sebagai contoh termasuk: 

a.  Pembagian keuntungan proyek 

b. Pengaturan pembagian pendapatan 

c. Saham gabungan untuk kontribusi ekuitas seperti tanah 
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iii. Mendiskusikan jejaring keberlanjutan dan keamanan. 

iv. Jejaring keamanan sosial melalui jaminan/dana khusus proyek.  

v. Tindakan khusus untuk mendukung kelompok rentan. 

vi. Pertimbangan gender. 

vii. Program pelatihan yang harus didukung dengan analisis keahlian dan kajian kebutuhan. 

viii. Tabel inti yang harus disiapkan dalam bagian ini adalah:  

a. Rencana pemulihan penghidupan dengan alokasi biaya per kasus dan berbagai pilihan. 

b. Daftar program pelatihan dan pilihan yang disukai oleh masyarakat terdampak.  

c. Kesempatan pekerjaan. 

21.9. Rencana Anggaran dan Pembiayaan  

i. Anggaran yang disesuaikan untuk semua kegiatan pemukiman kembali, termasuk anggaran 

untuk unit pemukiman kembali, pelatihan staf, pemantauan dan evaluasi, dan persiapan RAP 

selama pelaksanaan investasi. 

ii. Menjelaskan aliran dana. Anggaran pemukiman kembali tahunan harus menunjukkan 

pengeluaran anggaran untuk barang-barang utama. 

iii. Menyertakan justifikasi dari semua asumsi yang dibuat untuk perhitungan tingkat kompensasi 

dan perkiraan biaya lainnya (dengan mempertimbangkan kontinjensi fisik dan biaya), ditambah 

nilai penggantian. 

iv. Menyertakan informasi tentang sumber pendanaan untuk anggaran RAP. 

v. Tabel inti yang disiapkan untuk bagian ini: 

a. Perkiraan biaya dan anggaran terperinci untuk semua kegiatan pemukiman kembali 

b. Diagram alir: aliran dana yang menunjukkan sumber pembiayaan dan waktu, terutama 

dalam konteks persyaratan hukum 

21.10. Jadwal Pelaksanaan 

i. Menyertakan jadwal pelaksanaan rinci dan jangka waktu untuk semua kegiatan utama dari 

pemukiman kembali dan rehabilitasi. (Jadwal harus disinkronkan dengan jadwal proyek 

konstruksi pekerjaan sipil). 

ii. Tabel inti yang harus disiapkan untuk bagian ini: 
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a. Jadwal pelaksanaan yang mencakup semua aspek kegiatan pemukiman kembali yang 

disesuaikan dengan penyerahan konstruksi pekerjaan sipil. 

b. Proses pengadaan tanah dan jadwal waktunya: Bagan Gantt.   

21.11. Kerangka Institusional untuk Pemukiman Kembali 

i. Menjelaskan tugas dan tanggung jawab utama kelompok yang bertanggung jawab untuk 

persiapan pemukiman kembali, pelaksanaan dan pemantauan, termasuk keterampilan dan 

jumlah staf yang dibutuhkan. 

ii. Penilaian kapasitas kelembagaan badan-badan tersebut. Pengaturan untuk membangun, 

termasuk bantuan teknis, jika diperlukan. Tersedianya logistik, keuangan, staff, dan perangkat 

keras lain yang diperlukan. 

iii. Peran LSM, jika terlibat, dan organisasi dari orang-orang yang terdampak dalam perencanaan 

dan pengelolaan pemukiman kembali. Keterlibatan kelompok perempuan dalam perencanaan 

pemukiman kembali, pengelolaan dan operasi, penciptaan lapangan kerja dan penciptaan 

pendapatan. Pengaturan untuk mempekerjakan staf perempuan oleh lembaga pemukiman 

kembali untuk bekerja dan membantu perempuan dalam semua aspek kegiatan pemukiman 

kembali, termasuk perencanaan dan pelaksanaan program restorasi pendapatan. 

iv. Tabel inti yang harus disiapkan untuk bagian ini: 

a. Sebuah matriks peran dan tanggung jawab instansi pemerintah dan organisasi lainnya 

yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pemukiman kembali 

21.12. Pemantauan dan Evaluasi 

i. Pemantauan dan evaluasi internal: Pengaturan untuk memantau pelaksanaan pemukiman 

kembali. Menjelaskan pengaturan kelembagaan, logistik, staf, keterampilan, jadwal, dan 

anggaran yang dialokasikan. 

ii. Pemantauan dan evaluasi eksternal: Pengaturan untuk menyewa seorang pemantau 

eksternal. Memastikan partisipasi orang-orang terdampak dalam pemantauan dan evaluasi 

internal dan eksternal. Menjelaskan kompetensi, pengaturan pelaporan, dan jadwal waktu. 
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22 LAMPIRAN T: LAPORAN 
PELAKSANAAN/PENYELESAIAN PROYEK  

A. Data Dasar Proyek 

 Nomor Proyek/Kode 

 Nama Proyek 

 Sektor 

 Tanggal Persetujuan 

 Tanggal Penanda-tanganan 

 Tanggal mulai proyek 

 Tanggal penyelesaian proyek 

 Total biaya proyek 

 Petugas proyek 

 Validator 

B. Deskripsi Proyek (Ringkasan dari RRP) 

 Alasan keberadaan proyek; 

 Dampak dari proyek 

 Tujuan proyek 

 Perubahan tujuan jika ada 

C. Evaluasi Desain dan Pelaksanaan Pembangunan 

 Keluaran proyek 

 Biaya proyek, pencairan, konstribusi peminjam dan kesesuaian dengan jadwal (sesuai dengan 
kinerja proyek) 

 Pengaturan, ketentuan dan persyaratan pelaksanaan, bantuan teknis dan pengadaan serta 
kinerja konsultan 

D. Evaluasi Kinerja 
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 Efektivitas dalam pencapaian hasil 

 Efisiensi dalam mencapai hasil dan keluaran 

 Dampak lain (terduga maupun belum) 

 Kinerja peminjam 

E. Pelajaran yang diperoleh 

 Positif 

 Negatif 

F. Peringkat 

 Efektivitas dalam pencapaian hasil: Memuaskan / memuaskan sebagian / tidak memuaskan  

 Efisiensi dalam mencapai hasil dan keluaran: Memuaskan / memuaskan sebagian / tidak 
memuaskan 

 Dampak lain (terduga maupun belum): Memuaskan / memuaskan sebagian / tidak 
memuaskan 

 Kinerja peminjam: Memuaskan / memuaskan sebagian / tidak memuaskan 

 Kajian Keseluruhan: Memuaskan / memuaskan sebagian / tidak memuaskan  

 Kualitas PCR: Memuaskan / memuaskan sebagian / tidak memuaskan 

G. Rekomendasi dan Tindak Lanjut 

H. Sumber data untuk validasi 
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23 LAMPIRAN U1: CONTOH KERANGKA ACUAN (TOR) 
(PROYEK-PROYEK INFRASTRUKTUR) 

23.1. Pendahuluan  

1. Tujuan dari ToR ini adalah untuk mengidentifikasi pekerjaan dari konsultan yang harus memenuhi 

dan memberikan informasi yang komprehensif yang disyaratkan oleh IIF untuk laporan Kajian Dampak 

Lingkungan (EIA). Konsultan harus meyiapkan sebuah laporan EIA yang menganalisa dampak lingkungan 

dan sosio-ekonomi dari proyek infrastruktur yang diusulkan.  

23.2. Ruang Lingkup Laporan Kajian Dampak Lingkungan 

2. Konsultan akan menyiapkan laporan EIA mengacu pada ToR ini. Laporan EIA ini akan mencakup:  

a) Membantu IIF didalam memberi pemahaman tentang konsekuensi lingkungan dan sosio-ekonomi 

akibat rencana pembangunan dan operasional Proyek, dan membantu IIF didalam proses 

pengambilan keputusan;  

b) Untuk membahas:  

i. Dampak proyek (langsung dan tidak langsung);  

ii. Pilihan mitigasi; dan 

iii. Dampak tinggalan yang relevan dengan kajian proyek. Yang sesuai untuk berbagai jenis 

dampak, prediksi harus disajikan dalam hal besaran, frekuensi, durasi, waktu musiman, sifat 

berbalik dan luas geografis.  

c) Sertakan diskusi tentang tindakan yang mungkin dilakukan, termasuk tindakan yang telah 

ditetapkan dan kemungkinan perbaikan berdasarkan penelitian dan pengembangan untuk:  

i. Mencegah atau mitigasi dampak sosial dan lingkungan dan, jika disyaratkan, merancang 

tindakan mitigasi sosial (hal ini termasuk RAP, IPDP dan rencana tindakan sosial lainnya);  

ii. Membantu didalam memantau perlindungan sosial dan lingkungan; dan  

iii. Identifikasi dampak penting & tinggalan dari aspek sosial dan lingkungan dan pertimbangan 

kumulatif dan pembangunan regional. 

3. Laporan EIA ini akan menjadi bagian dari aplikasi peminjam kepada IIF. Sebuah ringkasan laporan 

EIA dan tindakan mistigasi sosial akan dimasukan sebagai bagian dari aplikasi tersebut.  

a) Menyertakan program konsultasi publik untuk membantu pelingkupan proyek dan identifikasi 

masalah. Hasil konsultasi ini akan didokumentasikan sebagai bagian dari laporan EIA. Untuk 

memenuhi persyaratan konsultasi publik, konsultan / peminjam minimal harus mengkomunikasikan 

dampak proyek dan langkah-langkah mitigasi yang diajukan dengan masyarakat terdampak 
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(berarti orang-orang terdampak baik yang menguntungkan maupun yang merugikan akibat proyek) 

dan memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam Proses penilaian sosial dan 

lingkungan. 

4. Penyerahan akhir akan didasarkan pada ToR dan masalah yang diangkat selama proses 

konsultasi publik. 

23.3. Kerangka Kerja Regulasi dan Perencanaan  

5. Identifikasi kebijakan, peraturan yang relevan dan persetujuan yang berlaku dan Prinsip-Prinsip IIF 

yang berlaku terhadap kajian proyek. Mendiskusikan fokus utama dari setiap persyaratan peraturan, seperti 

alokasi sumber daya, perlindungan lingkungan, pemukiman kembali dan pengadaan tanah, 

pengembangan penggunaan lahan termasuk penggunaan lahan dan sumber daya yang dimiliki oleh 

masyarakat adat, dan unsur-unsur Proyek yang tunduk pada setiap persyaratan peraturan. 

6. Menangani persetujuan peraturan lainnya termasuk hukum adat yang ada atau akan dibutuhkan 

untuk Proyek berdasarkan persyaratan pemerintah provinsi, kota dan pemerintah pusat yang berlaku. 

23.4. Deskripsi Proyek 

7. Memberikan penjelasan rinci tentang Proyek, isu-isu utama lingkungan, sosial, sumber daya dan 

ekonomi yang penting untuk keputusan kepentingan publik dan hasil dari Penilaian Lingkungan. 

Menjelaskan siapa yang akan bertanggung jawab atas pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian 

Proyek. 

8. Menjelaskan komponen proyek termasuk infrastruktur dan kegiatan pada tahap pembangunan 

yang diantisipasi (misalnya konstruksi dan operasi), jadwal proyek dan waktu konstruksi dan operasional. 

Mendiskusikan alternatif lokasi yang dipertimbangkan, potensi dampak yang mungkin dimiliki oleh kegiatan 

dan infrastruktur terhadap lingkungan, masyarakat dan sumber daya alam yang akan digunakan untuk 

Proyek. 

9. Meninjau aspek teknik dari komponen-komponen proyek, baik metode konstruksi maupun operasi. 

23.4.1. Kebutuhan dan Alternatif Proyek 

10. Mendiskusikan kebutuhan dari Proyek, sistem teknis dan operasi yang dipertimbangkan untuk 

proyek dan alasan mengapa altrenatif ini, yang pada akhirnya dipilih untuk aplikasi ini. Menyertakan diskusi 

tentang implikasi dari tidak dilanjutkannya Proyek atau bila menunda Proyek. 

11. Membahas: 

 Analisis alternatif yang dipertimbangkan untuk melaksanakan Proyek, termasuk dampak sosial 

dan lingkungan dari penggunaan alternatif ini, dengan kriteria dan alasan untuk memilih opsi yang 

diajukan; 

 Analisis harus mencakup perbandingan dalam kaitannya dengan penentuan tapak, desain, 

pemilihan teknologi, teknik konstruksi dan pentahapan, dan prosedur operasi dan perawatan; 
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 Mengidentifikasi apakah tahap pengembangan tambahan akan dipertimbangkan di lokasi ini di 

masa yang akan datang dan bagaimana rencana yang diusulkan untuk Proyek 

mempertimbangkan hal ini. 

23.4.2. Komponen dan Pemilihan Tapak Proyek 

12. Menjelaskan pembangunan tapak, dan sifat, ukuran, lokasi dan durasi dari komponen-komponen 

proyek termasuk, tetapi tidak terbatas, sebagai berikut: 

 Area proyek; 

 Rancangan kapasitas proyek; 

 Komponen-komponen proses dari pembangunan yang terfokus pada material masukan dan 

keluaran yang sesuai. Menyediakan neraca material (energi dan air), diagram alir dan penjelasan 

dari proses yang digunakan. Menjelaskan segala fasiltas dengan pembangunan yang ada saat ini 

di lokasi tapak; 

 Bangunan dan infrastruktur, transportasi, utilitas dan jalur akses; 

 Komponen operasional yang utama dari Proyek dan tata letak proyek yang menggambarkan 

hubungan diantara komponen-komponen ini; 

 Jadwal pembangunan Proyek; 

 Alasan pemilihan tapak yang diusulkan dan bagaimana kriteria teknik, geoteknik dan lingkungan 

dan masukan dari pemangku kepentingan yang dipertimbangkan didalam pengambilan keputusan;  

 Kebutuhan akan pengadaan tanah, perubahan penggunaan lahan dan terbatasnya akses terhadap 

tanah, aset dan sumber daya alam dan tingkat dampak pemukiman kembali secara paksa (yaitu 

kehilangan rumah secara keseluruhan atau hanya sebagian, permanen atau sementara, tanah, 

akses terhadap tanah, aset dan sumber daya, upah / pendapatan dari bisnis terdampak, dampak 

pada pengguna yang tidak mempunyai hak, perempuan, rumah tangga / masyarakat adat / etnis 

minoritas dan orang-orang yang rentan). 

 Adanya masyarakat adat yang mungkin terkena dampak proyek (mata pencaharian, budaya, 

ekonomi, ekologi dan pola sosial). 

13. Dilengkapi dengan peta dengan skala yang sesuai, yang menunjukkan: 

 Semua jalur seismik yang ada, jalan akses dan koridor linier lainnya (misalnya, jaringan pipa, 

koridor utilitas, dan lain-lain); 

 Lokasi pembangunan relatif terhadap semua komponen terestrial (misal tanah, topografi, aliran air, 

vegetasi, habitat satwa liar, daerah aliran sungai, lahan basah, dan lain-lain). 
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23.5. Informasi Rona Awal  

14. Menyediakan pemahaman yang komprehensif dari kondisi fisik, biologi dan sosio-budaya, 

lingkungan dan penggunaan lahan awal di area proyek. Informasi ini seharusnya dikumpulkan dari data 

sekunder yang relevan untuk memberikan pengertian kondisi awal/dasar dan mitigasi dari dampak akibat 

proyek, dan juga upaya-upaya perbaikan.    

15. Pada lingkungan fisik, informasi dasar tentang kualitas udara ambien, tingkat kebisingan, kualitas 

air dan tanah dari area proyek harus digambarkan. Bila relevan, informasi dasar untuk menilai dampak 

visual dan juga pengurangan dampak harus disajikan. Kesenjangan informasi harus dicakup dari survei 

pengumpulan data primer. Selama survei primer, perhatian harus dilakukan untuk mencakup lokasi dan 

lokasi yang sensitif secara lingkungan yang cenderung terkena dampak signifikan. Kualitas data dasar 

lingkungan harus diidentifikasi dan dicakup dengan hati-hati untuk menyediakan data yang dapat 

dibandingkan dengan data yang dikumpulkan selama konstruksi dan operasi proyek untuk menilai dampak 

aktual dan juga untuk menilai keefektifan upaya mitigasi. 

23.5.1. Survei Data Dasar  

16. Konsultan akan: 

a) Mengumpulkan data melalui survei lapangan / pengambilan sampel yang mencakup siklus tahunan 

secara penuh untuk mengukur dan melaporkan kondisi lingkungan yang ada di dan di dekat lokasi 

(termasuk kualitas udara ambien, kebisingan, kualitas air); 

b) Melakukan sensus dan survei sosio-ekonomi masyarakat terdampak; 

c) Mengumpulkan informasi dari sumber sekunder yang relevan untuk memahami informasi dasar, 

serta merancang dan mitigasi dari upaya-upaya peningkatan, yang berkaitan dengan lingkungan 

fisik, biologi dan sosio-kultural; 

d) Melaksanakan kunjungan lapangan dan investigasi terhadap semua lokasi yang sensitif secara 

lingkungan dan mendokumentasikannya pada peta dasar untuk mengidentifikasi titik konflik 

dengan desain awal (termasuk verifikasi ini dari sumber informasi asli, seperti dari catatan yang 

sudah ada), dan 

e) Menyiapkan peta rinci yang spesifik, yang menunjukkan rincian tapak-tapak untuk meningkatkan 

aspek lingkungan. 

23.5.2. Survei Dasar Tambahan 

17. Konsultan harus mengumpulkan informasi mengenai skenario lingkungan yang ada dari sumber 

sekunder, dan mengidentifikasi kesenjangan yang harus dipenuhi, sesuai dengan kebutuhan penyaringan 

lingkungan dari survei primer. Konsultan harus memeriksa lokasi yang sensitif terhadap lingkungan di 

sepanjang proyek, dan juga di dalam area pengaruh proyek. Semua sumber daya dan fitur lingkungan yang 

diakui secara regional dan nasional di dalam area pengaruh proyek harus diidentifikasi dan dipelajari 

secara jelas sehubungan dengan kegiatan yang diajukan. Biasanya, ini akan mencakup sumber daya 

properti lingkungan dan umum seperti hutan, badan air besar, dan kepemilikan fisik budaya yang utama. 

Semua ini dapat digambarkan dengan menggunakan diagram garis atau peta bidang. 
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18. Semua survei akan dilakukan sesuai dengan standar / pedoman / norma Indonesia serta Prinsip 

IIF. Bilamana pedoman / norma tersebut tidak tersedia, teknik, peralatan dan contoh yang digunakan untuk 

survei harus sesuai dengan praktik internasional. Bila data sekunder yang relevan tersedia secara 

langsung, data ini harus digunakan, sementara data tidak langsung yang relevan harus diverifikasi melalui 

survei primer. Bila memungkinkan, penggunaan data satelit dan peta geo-referensi harus dibuat untuk 

memberikan catatan informasi lingkungan untuk referensi di masa mendatang. 

19. Pemantauan kualitas lingkungan (udara, air dan kebisingan) harus mencakup sejumlah sampel 

yang memadai, sebagaimana ditetapkan pada jaringan contoh, sehingga dapat memberikan sampel yang 

representatif dari keseluruhan proyek. Data sampel tambahan untuk reseptor lingkungan / ekologis yang 

sensitif, jika ada, harus dikumpulkan, seperti untuk menganalisa dan memprediksi dampak yang mungkin 

terjadi pada tingkat yang lebih luas dan ketepatan standar profesional yang dapat diterima. Selanjutnya, 

survei khusus tambahan, seperti survei penilaian keanekaragaman hayati, dan / atau survei hidrologi harus 

dilakukan, jika dan bila direkomendasikan oleh pelingkupan lingkungan. Untuk kepentingan praktis, 

disarankan agar survei lingkungan diselaraskan dengan survei sosial dan teknik. 

23.6. Identifikasi dan Prediksi Dampak 

20. Konsultan harus menentukan dampak potensial akibat proyek melalui identifikasi, analisis dan 

evaluasi di kawasan sensitif (habitat alami, lahan basah, kawasan lindung, kawasan bersejarah, budaya 

dan konservasi), pemukiman perkotaan dan desa / kawasan pertanian. Dampak kegiatan proyek terhadap 

lingkungan sekitar (udara, air, tanah, limbah, kebisingan dan lain-lain); sumberdaya alam 

(keanekaragaman hayati, kawasan lindung, lansekap, situs bersejarah dan lain-lain); dan kondisi sosial 

ekonomi (pemukiman kembali, masyarakat adat, mata pencaharian, kondisi kerja, kesehatan masyarakat 

dan lain-lain) termasuk yang perlu diprediksi dan dievaluasi dampaknya dengan menggunakan berbagai 

metodologi atau model. Hal tersebut dapat diklasifikasi sebagai dampak positif dan negatif yang signifikan, 

dampak langsung,  dampak jangka panjang dan dampak yang tidak dapat dihindari dan dampak yang 

dapat dipulihkan. Besaran dampak harus diukur, termasuk dalam hal dampak penting atau tidaknya 

dampak tersebut. 

21. Untuk setiap dampak yang telah diperkirakan, langkah mitigasi yang sesuai dan hemat biaya harus 

juga diidentifikasi untuk meminimalkan dampak yang merugikan secara signifikan terhadap lingkungan 

hingga ke tingkatan dampak yang dapat diterima. Konsultan harus menentukan modal dan biaya rutin dari 

tindakan tersebut, kemudian persyaratan pelatihan dan pemantauan institusional untuk menerapkan 

tindakan secara efektif. Konsultan harus mengidentifikasi dan merekomendasikan penyempurnaan 

lingkungan untuk dampak positif. Pada tahap ini, penting untuk dapat mengidentifikasi masalah yang tidak 

dapat ditangani selama tahap persiapan proyek, namun harus dilakukan selama tahap pelaksanaan. 

22. Catatan: Pemodelan dan asumsi yang digunakan untuk mendapatkan prediksi harus 

didokumentasikan dalam laporan AMDAL. Identifikasi data yang digunakan harus jelas dalam pemodelan 

termasuk sumber kesalahan dan akurasi relatif, serta identifikasi keterbatasan model serta langkah-

langkah yang harus diambil untuk meningkatkan keakuratannya. Menjelaskan penerapan dan alasan 

penggunaan model tertentu. 

23.7. Kajian Dampak Lingkungan dan Dampak Kumulatif  

23. Penentuan skenario penilaian termasuk: 
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 Kasus rona lingkungan, yang mencakup kondisi lingkungan yang ada, proyek dan kegiatan yang 

ada dan yang telah disetujui (jika tidak ada skenario proyek); 

 Kasus Penerapan, yang mencakup kasus rona lingkungan ditambah Proyek; dan 

 Kajian Dampak Kumulatif (KDK), yang mencakup studi masa lalu, kondisi lingkungan masa depan, 

kondisi yang ada dan proyek dan aktivitas yang ada dan yang disetujui, ditambah dengan rencana 

dan usulan proyek atau kegiatan yang direncanakan. 

Catatan: Untuk tujuan mendefinisikan skenario penilaian, kata "disetujui" berarti disetujui oleh intansi yang 

berwenang baik pusat, provinsi atau kota, sedangkan "rencana" dianggap sebagai proyek atau kegiatan 

yang telah diungkapkan kepada publik namun sebelum diterbitkannya Kerangka Acuan atau sampai enam 

bulan sebelum penyampaian laporan Pelaksanaan Proyek dan AMDAL, atau pun yang diajukan lebih 

cepat. 

23.7.1. Informasi Dasar yang diperlukan untuk Kajian Lingkungan  

24. Laporan AMDAL akan memuat informasi-informasi dasar sebagai berikut:  

 Informasi kualitatif dan kuantitatif tentang proses lingkungan dan ekologi dalam wilayah kajian, 

termasuk informasi terkait yang telah disajikan dalam kajian lingkungan sebelumnya; 

 Rencana menajemen untuk mencegah, meminimalkan atau memitigasi dampak sekunder/turunan 

dan untuk memantau dan merespon kondisi yang diharapkan atau yang tidak diantisipasi dan; 

 Penjelasan tentang dampak tinggalan  

25. Menentukan dan memberikan penjelasan yang akan masuk untuk batas wilayah kajian berbatas 

waktu dan ruang yang digunakan untuk kajian. Membahas kriteria penentuan wilayah yang digunakan, 

termasuk sumber informasi dan metode penilaian. Batas wilayah mencakup semua area, termasuk 

perubahan terukur dari lingkungan yang kemungkinan teradampak oleh Proyek terlepas dari batas-batas 

politik apapun. 

23.7.2. Kajian Dampak Kumulatif  

a. Kajian dan pembahasan dampak kumulatif* lingkungan yang mungkin diakibatkan oleh Proyek yang 

dikombinasikan dengan keberadaan proyek yang lain, yang disetujui dan direncanakan di wilayah 

yang cukup dan dapat dipertimbangkan memiliki dampak gabungan, termasuk proyek-proyek 

industri, serta kegiatan yang terkait dengan penggunaan lahan dan infrastruktur 

b. Menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai dampak 

kumulatif, termasuk inisiatif dan peluang kerjasama yang dilakukan untuk memajukan pemahaman 

secara kolektif terhadap dampak kumulatif. 

c. Memberikan laporan asumsi yang relevan. Pembahasan terhadap tingkat kepastian dan 

kepercayaan terhadap hal ini. Mejelaskan kekurangan dan keterbatasan dalam database yang 

digunakan dan keterbatasan yang ada pada komponen lingkungan.  
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26. *Membahas dampak lingkungan - kualitas udara, emisi gas rumah kaca, perubahan iklim, 

kebisingan, ekosistem darat dan perairan (geologi, tanah, daerah, vegetasi, margasatwa, keanekaragaman 

hayati, air tanah, air permukaan, perikanan dan sumber air). 

23.8. Rencana Pengelolaan Lingkungan 

27. Berdasarkan perkiraan dampak lingkungan, EMP harus disiapkan, yang terdiri dari langkah-

langkah mitigasi dan peningkatan lingkungan. 

28. EMP harus menjelaskan langkah-langkah yang layak dan hemat biaya untuk mencegah atau 

mengurangi dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat yang dapat diterima. Terlepas dari mitigasi 

potensi dampak buruk pada komponen lingkungan, EMP harus dapat mengidentifikasi peluang yang ada 

untuk peningkatan kualitas lingkungan akibat Proyek. Dampak tinggalan dari tindakan lingkungan juga 

harus diidentifikasi dengan jelas. Tanggung jawab untuk pelaksanaan dan pengawasan untuk masing-

masing tindakan mitigasi dan peningkatan ini harus ditetapkan dalam EMP. Rencana konsultasi lanjutan 

yang akan dilakukan selama tahap pelaksanaan proyek juga harus disiapkan. 

23.9. Pengawasan Lingkungan 

29. EMP harus menentukan persyaratan pengawasan, pemantauan dan audit lingkungan. Program 

pemantauan harus menentukan parameter, standar acuan, metode pemantauan, frekuensi, durasi, lokasi, 

tanggung jawab pelaporan, dan masukan lain yang diperlukan (misalnya pelatihan). Selain itu, program 

akan menentukan tindakan apa yang harus diambil dan oleh siapa dalam hal langkah-langkah mitigasi 

yang diusulkan gagal, baik sebagian atau seluruhnya, untuk mencapai tingkat perlindungan lingkungan 

yang diharapkan. Format yang disesuaikan untuk melaporkan kemajuan kegiatan EMP kepada pemangku 

kepentingan yang berbeda harus disiapkan dan disertakan didalam EMP. 

30. Setiap EMP harus mencantumkan semua persyaratan terhadap peraturan pemerintah terkait dan 

status pengadaan izin-izin terkait. Selain itu, EMP harus mencakup lampiran terpisah, jika ada, rencana 

tindakan Pemukiman Kembali, Rencana Pengembangan Masyarakat Adat, dan lain-lain untuk memenuhi 

persyaratan kebijakan upaya perlindungan S&E IIF. 

31. Setiap EMP harus memberikan deskripsi singkat tentang di mana dan bagaimana rekomendasi EA 

dan EMP dijadikan bagian dari rancangan proyek, jadwal konstruksi, dan semua dokumen kontrak. 

23.10. Persyaratan Konsultasi Publik 

32. Konsultan harus mengikuti sesi konsultasi masyarakat di tingkat Kota/Kabupaten, Kecamatan, 

Desa dan Masyarakat. Tujuan dari sesi ini adalah untuk memperbaiki intervensi proyek terkait pengelolaan 

lingkungan. Setidaknya dua putaran konsultasi harus dilakukan - yang pertama mencari pandangan dari 

para pemangku kepentingan tentang isu lingkungan dan cara-cara untuk menyelesaikannya, dan yang 

kedua memberi umpan balik kepada pemangku kepentingan bahwa pandangan mereka telah 

diperhitungkan untuk proyek tersebut (ketika EMP hampir selesai). Setelah ini, umpan balik terakhir 

diterima, dianalisis, dan Konsultan harus menentukan bagaimana hal-hal tersebut akan dibahas dalam 

EMP Akhir dan rancangan proyek. 
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33. Menjelaskan hal-hal berikut: 

1. Proses konsultasi publik yang dilaksanakan untuk Proyek termasuk keterlibatan penduduk 

setempat, dan pemangku kepentingan utama lainnya 

2. Metode dimana informasi diberikan kepada publik, jenis informasi yang diberikan, dan sifat 

informasi, serta tanggapan yang diterima termasuk: 

i. Dimana dan kapan pertemuan publik diadakan dan, jika memungkinkan, daftar peserta; 

ii. Bagaimana kekhawatiran dan gagasan dijadikan perhatian konsultan dan tindakan yang 

diambil untuk mengatasi masalah tersebut; 

iii.    Bagaimana isu dan resolusi keluhan dimasukkan ke dalam pengembangan proyek, upaya 

mitigasi serta pemantauan dampak; 

23.11. Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Dampak Lingkungan secara 
Efektif 

34. Konsultan harus mengidentifikasi kebutuhan kelembagaan dan organisasi untuk melaksanakan 

rekomendasi EA Proyek, dan mengusulkan langkah untuk memperkuat / memperluasnya jika diperlukan. 

Ini mencakup fungsi agen/badan baru, pengaturan antar sektor, prosedur dan pelatihan manajemen, 

penempatan staf, operasi dan pemeliharaan, pelatihan dan penganggaran. 

35. Pelatihan staf: Konsultan harus mengembangkan dan menerapkan rencana untuk melatih staf 

klien. Rencana ini harus menentukan jenis pelatihan, peserta untuk setiap jenis, jumlah sesi, durasi setiap 

sesi dan kapan harus dilakukan. Di akhir pelatihan, ketika draft EMP siap, laporan singkat harus disiapkan 

berdasarkan pelatihan yang dilakukan dan pengamatan yang relevan untuk pelatihan di masa depan, jika 

ada. 

36. Pengembangan Kapasitas: Konsultan harus menjelaskan pengaturan pelaksanaan proyek, 

terutama proposal pengembangan kapasitas termasuk penempatan unit lingkungan (waktu dan kapan 

direkomendasikan) untuk menerapkan langkah-langkah mitigasi dan peningkatan lingkungan. Untuk setiap 

posisi staf yang direkomendasikan untuk dibuat, tanggung jawab pekerjaan terinci akan ditentukan. 

Peralatan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk unit lingkungan harus ditentukan, dan jumlah anggaran 

yang harus dipersiapkan.  
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24 LAMPIRAN U2:  KERANGKA ACUAN UNTUK 
MENYIAPKAN RENCANA TINDAKAN PEMUKIMAN 
KEMBALI 

24.1. Tujuan 

1. Tujuan dari prosedur ini adalah menyiapkan Rencana Tindakan Pemukiman Kembali (RAP) yang 

menetapkan strategi untuk mengurangi dampak buruk dan mempertahankan/meningkatkan taraf hidup 

masyarakat terdampak akibat pengadaan tanah dan dampak pemukiman kembali lainnya. Ini akan 

menetapkan parameter untuk hak paket hak (entitlement package) bagi mereka yang terdampak, kerangka 

kelembagaan, mekanisme untuk konsultasi dan penyelesaian keluhan, estimasi waktu dan biaya. 

2. Paket hak yang disepakati akan mencakup kompensasi dan tindakan untuk memulihkan basis 

ekonomi dan sosial bagi mereka yang terdampak. Paket ini akan membahas kebijakan dan Prinsip IIF yang 

relevan dan peraturan pemerintah Indonesia yang mencakup pembebasan tanah dan pemukiman kembali. 

24.2. Kerangka Waktu 

3. Sebanyak tiga orang-bulan dialokasikan untuk persiapan RAP. 

24.3. Personel 

4. Studi ini membutuhkan spesialis pemukiman kembali dan tiga asisten lokal untuk pekerjaan survei. 

Konsultan akan bekerja sama dengan Tim Proyek Pengembang. 

24.4. Tugas 

1. Mendokumentasikan setiap langkah yang diambil untuk mengurangi pembebasan tanah dan 

dampak pemukiman kembali melalui perubahan dalam penyelarasan atau cakupan komponen 

proyek. Menyiapkan pilihan untuk berdiskusi dengan anggota tim lainnya untuk meminimalkan 

dampak pemukiman kembali melalui modifikasi desain teknis awal dan akhir. 

2. Melakukan penilaian cepat partisipatif (PRA) di daerah tersebut. Mengidentifikasi pemangku 

kepentingan utama dan berkonsultasi secara seksama dengan mereka, mengenai pandangan 

mereka mengenai dampak proyek dan pemukiman kembali, termasuk orang-orang yang mungkin 

mengalami dampak pemukiman kembali. Mengdentifikasi kelompok rentan (misalnya orang-orang 

yang sangat miskin, mereka yang tidak memiliki gelar formal, penggembala ternak, rumah tangga 

yang dipimpin oleh perempuan, masyarakat adat, kelompok terisolasi, penyandang cacat) yang 

mungkin memerlukan bantuan khusus dan berkonsultasi dengan mereka. Menentukan apakah 

proses persiapan sosial diperlukan untuk beberapa atau semua orang terdampak untuk 

membangun kapasitas mereka untuk menghadapi proses pemukiman kembali. Jika demikian, 

rancanglah fase persiapan sosial sebagai bagian dari persiapan RAP. Jika tidak, pilihlah metode 

untuk mendorong partisipasi semua pemangku kepentingan utama dalam proses perencanaan dan 

pelaksanaan pemukiman kembali. 
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3. Melakukan sensus dari semua orang yang berpotensi terkena dampak, untuk menentukan ruang 

lingkup dan besarnya kemungkinan dampak pemukiman kembali, dan untuk mencatat kemungkinan 

kerugian. Menyarankan tanggal penghentian untuk mendapatkan hak. 

4. Melakukan survei sosio-ekonomi terhadap 20 persen dari sampel orang terdampak. Menetapkan 

garis dasar pendapatan dan pengeluaran, pola pekerjaan dan mata pencaharian, penggunaan 

sumber daya, pengaturan penggunaan properti bersama, organisasi sosial, pola kepemimpinan, 

organisasi masyarakat, dan parameter budaya. 

5. Jika keterlibatan Pemerintah diperlukan, berkonsultasi dengan instansi yang bertanggung jawab 

atas pembebasan tanah dan pemukiman kembali mengenai kebijakan dan prinsip IIF yang relevan. 

Meninjau undang-undang, peraturan, dan arahan pemerintah yang berlaku untuk pembebasan 

tanah dan pemukiman kembali untuk menentukan apakah mereka akan membiarkan pemulihan 

penuh standar kehidupan dan penghidupan, termasuk untuk mereka yang tidak memiliki gelar 

formal. Dalam tinjauan ini, mempertimbangkan lingkup kekuatan kekuasaan utama, metode untuk 

menilai aset, waktu dan metode untuk membayar kompensasi, prosedur hukum dan administratif 

yang berlaku, prosedur pemberian sertifikat tanah, dan kerangka kerja untuk perlindungan 

lingkungan. 

6. Menyiapkan matriks daftar hak untuk semua kemungkinan dampak, terhadap pengadaan tanah, 

baik permanen maupun sementara. Menetapkan kriteria kelayakan pemukiman kembali rumah 

tangga terdampak. Menyiapkan standar untuk kompensasi dan pemulihan basis sosial dan ekonomi 

masyarakat terdampak untuk mengganti semua jenis kerugian. Menyiapkan rumusan untuk 

menetapkan nilai penggantian aset yang hilang, termasuk tanah. Menetapkan pilihan pengganti 

yang dapat diterima secara budaya untuk kehilangan layanan, situs budaya, kepemilikan bersama 

atau akses ke sumber daya untuk kegiatan subsisten, pendapatan atau budaya. 

7. Menyiapkan pilihan untuk relokasi dan restorasi pendapatan yang didasarkan pada parameter 

sosial, ekonomi dan budaya yang ada baik dari masyarakat maupun populasi tuan rumah 

terdampak. Membuat ketentuan khusus untuk setiap kelompok rentan, termasuk mereka yang tidak 

memiliki hak hukum atas aset. Menyediakan biaya relokasi, kehilangan pendapatan dan dukungan 

pendapatan selama masa transisi. Apabila perlu, siapkan rencana relokasi termasuk pemilihan dan 

persiapan lokasi relokasi. Membuat ketentuan untuk kepemilikan tanah, penguasaan dan 

pemindahan, dan akses terhadap sumber daya. Dimana pendapatan harus dipulihkan, memberikan 

penilaian kebutuhan, penciptaan lapangan kerja dan pencairan kredit. Bila orang terdampak harus 

mengubah pekerjaan mereka, memberikan pelatihan dan mekanisme dukungan kejuruan. Meninjau 

kembali kemungkinan dampak lingkungan dari proses pemukiman kembali, dan membangun 

rencana untuk mengurangi dampak lingkungan yang merugikan. 

8. Menyiapkan kerangka kerja untuk partisipasi orang-orang terdampak dalam finalisasi desain 

komponen proyek, hak dan pelaksanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali. Menyiapkan 

tindakan khusus untuk konsultasi dengan kelompok rentan manapun. Menentukan mekanisme 

untuk penyelesaian keluhan dan prosedur banding. 

9. Menyiapkan kerangka kerja kelembagaan yang menunjuk tanggung jawab untuk menyiapkan 

rincian aset, pemberian kompensasi, melakukan pekerjaan relokasi, bertanggung jawab atas 

restorasi pendapatan, mengawasi, mengelola dan memantau pelaksanaan pengadaan tanah dan 
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pemukiman kembali. Ini termasuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk proses 

pemukiman kembali. Merekomendasikan strategi penguatan kelembagaan dan atau pembentukan 

dan pelatihan unit pemukiman kembali Pengembang, jika diperlukan. 

10. Menyiapkan rencana pemantauan dan evaluasi, identifikasi tanggung jawab, batasan waktu dan 

beberapa indikator utama. Ini akan mencakup pemantauan berkelanjutan oleh lembaga-lembaga 

kunci yang dilengkapi dengan evaluasi independen. Menentukan kerangka waktu untuk 

pemantauan dan pelaporan. 

11. Menyiapkan kerangka waktu dan jadwal pelaksanaan untuk pengadaan tanah dan pemukiman 

kembali bersamaan dengan jadwal pelaksanaan komponen proyek yang telah disepakati, yang 

menunjukkan bagaimana orang-orang terdampak telah disediakan pemukiman kembali sebelum 

pembongkaran dimulai. 

12. Menyiapkan anggaran indikatif. Mengidentifikasi biaya pengadaan tanah dan pemukiman indikatif. 

Menyiapkan alokasi anggaran dan waktu. Menentukan sumber pendanaan dan proses persetujuan. 

Menyiapkan perkiraan anggaran tahunan untuk pemukiman kembali beserta kategori pengeluaran 

utama. 
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25 LAMPIRAN V: DAFTAR ISI PROSEDUR PENEMUAN 
TAK TERDUGA 

25.1. Definisi PCR  

1. Bagian ini harus menentukan jenis PCR yang tercakup dalam prosedur. Dalam beberapa kasus 

prosedur penemuan tak terduga terbatas pada temuan arkeologi; Lebih umum lagi mencakup semua jenis 

PCR. Mengingat tidak adanya definisi dari lembaga budaya setempat yang berwenang, definisi berikut 

dapat digunakan: "benda atau bangunan yang bergerak atau tidak dapat bergerak, lokasi, struktur atau 

kelompok struktur yang memiliki nilai arkeologi, paleontologis, historis, arsitektur, religius, estetika, atau 

kepentingan budaya lainnya. 

25.2. Kepemilikan 

2. Paragraf ini seharusnya menyebutkan pemilik artefak-artefak yang ditemukan. Tergantung pada 

situasi, pemilik artefak umumnya adalah negara, pemerintah, institusi keagamaan, pemilik lahan atau dapat 

diserahkan kepada pihak yang berwenang, untuk ditentukan pemiliknya.  

25.3. Pengakuan 

3. Pengakuan adalah aspek yang paling sulit untuk dilingkup. Seperti disebutkan di atas, di area 

sensitif PCR, prosedurnya mengharuskan kontraktor didampingi oleh spesialis. Dalam kasus lain, prosedur 

tersebut mungkin tidak menentukan bagaimana kontraktor akan mengenali PCR, dan sebuah klausul dapat 

diminta oleh kontraktor untuk menolak tanggung jawab. 

25.4. Prosedur setelah Penemuan 

25.4.1. Penangguhan Pekerjaan 

4. Paragraf ini menyatakan bahwa jika PCR terungkap pada saat pelaksanaan pekerjaan, kontraktor 

harus menghentikan pekerjaannya. Namun harus ditentukan apakah semua pekerjaan harus dihentikan, 

atau hanya pekerjaan yang berkenaan dalam penemuan, atau, dalam beberapa kasus, di mana struktur 

terkubur dapat berukuran besar, sehingga semua pekerjaan dapat dihentikan dalam jarak yang ditentukan 

(misalnya, 50 meter) dari lokasi penemuan.  Isu tersebut harus diinformasikan oleh arkeolog yang 

berpengalaman. 

5. Setelah berhenti bekerja, kontraktor harus segera melaporkan penemuan tersebut ke Pengawas 

Pelaksana Proyek (“Resident Engineer” - RE berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan proyek agar bisa 

sesuai dengan rencana). 

6. Kontraktor tidak berhak untuk menuntut kompensasi atas penangguhan kerja selama periode ini. 

7. RE berhak menunda pekerjaan dan meminta dari kontraktor melakukan beberapa penggalian atas 

biaya kontraktor jika menurut dia ini merupakan hal baru dan belum pernah dilaporkan. 
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25.4.2. Pembatasan Lokasi Penemuan  

8. Dengan persetujuan RE, kontraktor kemudian diminta membatasi pekerjaan dan akses ke situs 

tersebut untuk sementara waktu.  

25.4.3. Tidak Ada Penangguhan Pekerjaan 

9. Prosedur ini dapat memberdayakan RE untuk memutuskan apakah PCR dapat dihapus dan 

pekerjaan dapat terus berlanjut, misalnya dalam kasus dimana temuan tersebut adalah sebuah koin. 

25.4.4. Laporan Penemuan Tak Terduga 

10. Atas permintaan RE, kontraktor membuat Laporan Penemuan Tak Terduga dalam jangka waktu 

tertentu, dengan isi laporan memuat: 

 Tanggal dan waktu penemuan; 

 Lokasi penemuan; 

 Deskripsi PCR; 

 Perkiraan berat dan dimensi PCR; 

 Penetapan pengamanan sementara. 

11. Laporan Penemuan Tak Terduga harus diserahkan ke RE , dan pihak terkait yang lain sesuai 

dengan kewenangan budaya, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. 

12. RE, atau pihak lain yang disepakati, diharuskan segera untuk menginformasikan kepada badan 

budaya terkait. 

25.4.5. Kunjungan dan Tindakan Badan Budaya 

13. Lembaga yang berwenang akan memastikan bahwa perwakilan akan tiba di lokasi penemuan 

dalam waktu yang telah disepakati, misalnya dalam 24 jam dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, 

seperti (namun tidak terbatas) pada: 

 Penghapusan PCR yang dianggap penting; 

 Pelaksanaan penggalian lebih lanjut dalam jarak tertentu dari titik penemuan; 

 Perluasan atau pengurangan area yang dibatasi oleh kontraktor. 

14. Tindakan ini harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 7 hari; 

15. Kontraktor tidak berhak untuk menuntut kompensasi atas penangguhan kerja selama periode ini; 

16. JIka Lembaga Berwenang tidak hadir dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (misalnya 24 jam), 

RE memiliki wewenang untuk memperpanjang jangka waktu yang akan ditentukan lebih lanjut. 
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17. Jika Lembaga yang Berwenang tidak juga hadir dalam jangka waktu yang telah diperpanjang, 

REmemiliki wewenang untuk menginstruksikan kepada kontraktor untuk melepaskan PCR atau melakukan 

usaha-usaha mitigasi yang lain dan melanjutkan pekerjaan. Pekerjaan tambahan tersebut dapat dikenakan 

dalam kontrak. Namun kontraktor mungkin tidak berhak menuntut ganti rugi terhadap penangguhan 

pekerjaan selama periode tersebut.  

25.4.6. Penangguhan Pekerjaan Lebih Lanjut 

18. Selama periode 7 hari, Lembaga Berwenang berhak meminta penghentian sementara pekerjaan 

di sekitar lokasi penemuan, sampai beberapa waktu tertentu, sampai, misalnya 30 hari. Namun kontraktor 

mungkin atau tidak mungkin berhak untuk mengklaim kompensasi atas penangguhan kerja selama periode 

tersebut. Namun, kontraktor berhak membuat kesepakatan dengan Lembaga Berwenang untuk layanan 

tambahan atau sumber daya selama periode lebih lanjut ini berdasarkan kontrak terpisah dengan Lembaga 

Berwenang. 

19. Contoh diagram alir untuk prosedur temu lapor seperti diagram beriku ini:  
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Gambar 25.1: Prosedur untuk Temu Lapor 
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26 LAMPIRAN W: PENILAIAN S&E DAN JENIS-JENIS 
PEMBIAYAAN 

 

Jenis 
Pembiayaan 

Definisi Paparan IIF Contoh 
Pendekatan 
Manajemen 
Risiko S&E 

Berbasis dana  Semua pembiayaan berbasis dana melibatkan pencairan uang aktual untuk proyek 
atau perusahaan. 

Utang/Ekuitas 
Proyek 

Utang/pinjaman tingkat 
proyek biasanya 
pinjaman bukan 
talangan (“non-
recourse”) dan dijamin 
dengan aset proyek 
dan dibayar 
sepenuhnya dari arus 
kas proyek daripada 
dari neraca promotor. 

Untuk arus 
kas proyek 

IIF menyediakan 
pinjaman untuk 
Perusahaan dengan 
tujuan khusus 
(“Special Purpose 
Vehicle”) untuk 
membangun dan 
mengoperasikan 
pembangkit listrik. 

Penilaian risiko 
S&E harus 
dilakukan di 
tingkat proyek 
sesuai dengan 
persyaratan yang 
berlaku. 

Utang/ekuitas 
Perusahaan 
baik secara 
langsung ke 
pengembang 
proyek atau ke 
Lembaga 
Keuangan lain 
(FI) atau “Fund” 

hutang perusahaan 
biasanya disebut 
sebagai ‘Kredit 
Korporasi’. Bisa 
secured atau 
unsecured. 

Untuk neraca 
klien 

IIF menyediakan 
pinjaman / ekuitas 
kepada perusahaan 
pembangunan 
infrastruktur 

Penilaian risiko 
S&E oleh IIF 
berfokus pada: 

Sistem 
manajemen S&E 
di tingkat 
Korporasi/FI/Fund 
untuk melakukan 
dan 
melaksanakan 
proyek sesuai 
dengan 
persyaratan S&E 
yang berlaku; 

Audit tingkat 
proyek terhadap 
persyaratan S&E 
yang berlaku 
dalam kasus ada 
aset operasional / 
sub-proyek; dan 
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Jenis 
Pembiayaan 

Definisi Paparan IIF Contoh 
Pendekatan 
Manajemen 
Risiko S&E 

Penilaian risiko 
S&E dalam 
portofolio yang 
diharapkan dari 
aset/sub-proyek. 

Pembiayaan 
Talangan 
(“bridge 
finance”) 

Pembiayaan talangan 
biasanya jangka 
pendek (6 - 12 bulan) 
dan diperpanjang ke 
perusahaan 
menggunakan aset 
yang ada sebagai 
jaminan untuk 
memperoleh aset baru. 

Untuk agunan IIF melakukan pra-
pembiayaan untuk 
pembelian peralatan 

Penapisan 
terhadap daftar 
pengecualian dan 
peninjauan 
agunan untuk 
memastikan tidak 
adanya kewajiban 
lingkungan 

Pembiayaan 
Ulang 
(“Refinancing”) 

Pembiayaan ulang 
mengacu pada 
penggantian kewajiban 
utang yang ada 
dengan kewajiban 
utang dengan istilah 
yang berbeda. 

Paparan akan 
tergantung 
pada apakah 
ini pinjaman 
sebuah 
proyek atau 
korporasi 
yang sedang 
diganti. 

 Sementara 
mengambil alih 
aset di bawah 
pengaturan 
refinancing, IIF 
harus memastikan 
bahwa aset akan 
bertahan dalam 
persyaratan S&E 
IIF. 

Oleh karena itu 
prosesnya akan 
serupa dengan 
kredit korporasi 
atau ekuitas 
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Jenis 
Pembiayaan 

Definisi Paparan IIF Contoh 
Pendekatan 
Manajemen 
Risiko S&E 

Sekuritisasi Sekuritisasi adalah 
transaksi keuangan 
dimana aset 
dikumpulkan dan surat 
berharga akan 
mewakili aset untuk 
dipergunakan 

Paparan 
terhadap 
kumpulan 
aset 

Sebuah Lembaga 
Keuangan (FI) yang 
memiliki sejumlah 
besar kredit 
infrastruktur, 
dikumpulkan 
bersama-sama dan 
IIF membeli 
kumpulan aset yang 
sama. 

Uji tuntas 
dilakukan oleh IIF 
dari kumpulan 
aset untuk 
memastikan 
kepatuhan pada 
persyaratan S&E. 

Uji tuntas 
didasarkan pada 
informasi yang 
diberikan oleh FI: 

Sistem 
manajemen S&E 
dan kapasitas 
pada tingkat FI 
berkaitan dengan 
uji tuntas dan 
pengawasan 
proyek sesuai 
dengan 
persyaratan S&E 
yang berlaku; 

Jika diperlukan 
(karena 
berpotensi 
berisiko tinggi): 
dilakukan audit 
tingkat Proyek 
pada kumpulan 
aset 

Berbasis Non- 
Dana 

 
Ada penyaluran dana kontinjen 

Jaminan Kewajiban utama 
untuk utang tersebut 
dikeluarkan oleh 
debitur utama. 
Penjamin bertanggung 
jawab atas kewajiban 
sekunder, yaitu, 
penjamin bertanggung 

Paparan 
terhadap aset 
atau pinjaman 
yang relevan 
yang 
dijaminkan. 

Proyek/perusahaan 
Infrastruktur 
mengambil pinjaman 
dari bank, IIF 
bertindak sebagai 
penjamin pinjaman 
itu. IIF akan 
bertanggung-jawab 

Uji tuntas berfokus 
pada perusahaan 
dan aset yang 
mendasarinya 
untuk memenuhi 
persyaratan S&E. 
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Jenis 
Pembiayaan 

Definisi Paparan IIF Contoh 
Pendekatan 
Manajemen 
Risiko S&E 

jawab hanya jika 
debitur utama gagal 
untuk membayar. 

jika terjadi kelalaian 
(default) perusahaan 
ke bank. 

Fasilitas 
Cadangan 
(“stand-by”)  

Eskalasi biaya selama 
fase pembangunan 
proyek infrastruktur 
merupakan risiko 
utama, sering ditutupi 
melalui fasilitas 
pinjaman cadangan 
(“stand-by”). Jika 
ditarik (“drawdown”), 
pinjaman ini akan 
muncul dalam bentuk 
pembiayaan talangan 
(“bridging finance”) 
sampai Pengembang 
telah mendapatkan 
utang jangka panjang 
atau tersedianya 
ekuitas tambahan 
untuk membiayai 
kenaikan biaya. 

Untuk aset 
proyek di 
mana fasilitas 
cadangan 
(“stand by”) 
disediakan 

Bank menyediakan 
pinjaman untuk 
meningkatkan 
penyehatan 
(“hospitals”) dan IIF 
menjadi penjamin 
untuk persentase 
tertentu atas 
“overrun”. 

Penilaian risiko 
S&E berfokus 
pada: 

Sistem 
manajemen S&E 
di bank atau FI 
untuk uji tuntas 
dan pengawasan 
proyek sesuai 
dengan 
persyaratan S&E 
yang berlaku; 

Audit tingkat 
proyek terhadap 
persyaratan S&E 
yang berlaku 
dalam kasus yang 
ada, aset 
operasional / sub-
proyek; dan 

Penilaian risiko 
S&E dalam 
portofolio yang 
diharapkan dari 
aset / sub-proyek. 

 

= BAGIAN AKHIR DOKUMEN = 
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