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“Disclaimer” 
 
Dokumen SEMS versi Bahasa Indonesia ini adalah terjemahan bebas (unofficial translation) dari 
dokumen OM - SEMS PT IIF yang disiapkan dalam bahasa inggris yang ditujukan untuk keperluan 
sendiri dan kalangan terbatas. 

Apabila terjadi perbedaan antara dokumen SEMS versi Bahasa Indonesia dengan versi Bahasa 
Inggris yang diakibatkan karena masalah alih bahasa dan interpretasi, maka yang berlaku adalah 
dokumen asli versi Bahasa Inggris. 

SEMS PT IIF telah dimutakhirkan pada Bulan Desember 2014 sehingga sesuai dengan IFC 
“Performance Standard 2012”. 

Apabila terdapat pertanyaan terhadap dokumen SEMS ini, harap ditujukan melalui surat elektronik 
(email) ke: sne@iif.co.id  
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DAFTAR SINGKATAN 

 

AEMR Annual Environmental Monitoring Report / Laporan Tahunan Pemantauan Lingkungan  

AESPR 

 

 

Annual Environmental and Social Performance Report / Laporan Tahunan Kinerja 
Lingkungan dan Sosial  

Amdal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 

ASSMR 

 

Annual Social Safeguard Monitoring Report / Laporan Tahunan Pemantauan Perlindungan 
Sosial  

CAP Corrective Action Plan / Rancang Tindak Perbaikan  

CHSP Community Health and Safety Plan / Rencana Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat  

EA Environmental Assessment / Kajian Lingkungan 

EIA Environmental Impact Assessment / Kajian Dampak Lingkungan 

EMP Environmental Management Plan / Rencana Pengelolaan Lingkungan  

ESS Environmental and Social Specialist / Ahli Lingkungan dan Sosial 

GoI Government of Indonesia / Pemerintah Republik Indonesia 

ICR Implementation Completion Report / Laporan Penyelesaian Pelaksanaan 

IEE Initial Environmental Examination / Kajian Awal Lingkungan  

IIF PT Indonesia Infrastructure Finance  

IPDP Indigenous Peoples Development Plan / Rancang Kembang Masyarakat Adat  

LARAP Land Acquisition and Resettlement Action Plan / Rancang Tindak Pengadaan Tanah dan 
Pemukiman Kembali  

LHSP Labor Health and Safety Plan / Rencana Kesehatan dan Keselamatan Pekerja 

NGO Non-Government Organisation / Lembaga Non Pemerintah / Lembaga Swadaya 
Masyarakat 

PAP Project Affected People / Masyarakat Terdampak Proyek 

RMC 

 

Risk Management Committee / Komite Manajemen Risiko 
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RKL Rencana Pengelolaan Lingkungan  

RAP Resettlement Action Plan / Rancang Tindak Pemukiman Kembali  

RPL Rencana Pemantauan Lingkungan  

SEDD Social and Environmental Due Diligence / Uji Tuntas Sosial dan Lingkungan  

SEMS Social and Environmental Management System / Sistem Manajemen Sosial dan 
Lingkungan  

SIA Social Impact Assessment / Kajian Dampak Sosial 

S&E Social and Environmental / Sosial dan Lingkungan  

SEM Social and Environmental Manager / Manajer Sosial dan Lingkungan  

SEU Social and Environmental Unit / Unit Sosial dan Lingkungan  

TOR Terms Of Reference / Kerangka Acuan (KA) 

UKL Upaya Pengelolaan Lingkungan  

 
UPL Upaya Pemantauan Lingkungan 
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DAFTAR ISTILAH 

Adat adalah lembaga tradisional dan lokal, kebiasaan, hukum-hukum dan sistem penyelesaian 

sengketa yang biasa digunakan oleh masyarakat yang terdapat di berbagai lokasi di Indonesia. 

Project Affected Peoples (PAP) / Masyarakat Terdampak Proyek adalah sekelompok orang yang 

terdampak (dapat berupa dampak positif atau negatif) yang disebabkan oleh adanya proyek yang 

dibantu / didanai oleh IIF.  

Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) – Kajian dampak lingkungan dan sosial yang 

terintegrasi – disyaratkan oleh Undang-Undang No. 32 tahun 2009 dan dilaksanakan sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012. Amdal terdiri dari empat dukumen yang saling terkait, 

yaitu: 

 Kerangka Acuan (KA), menguraikan hasil pelingkupan dan menjelasakan lingkup yang diusulkan 

dalam kajian dampak lingkungan (Andal); 

 Analisis Dampak Lingkungan (Andal), telaah mengenai dampak penting, baik postif maupaun 

negatif dari suatu proyek/kegiatan; 

 Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), mendokumentasikan rencana pengelolaan lingkungan 

terhadap dampak yang ditimbulkan oleh proyek/kegiatan secara signifikan; dan  

 Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), mendokumentasikan rencana pemantauan lingkungan 

sebagai pelengkap terhadap upaya-upaya pengelolaan lingkungan. 

Amdal menjelaskan seluruh proses, termasuk Andal, RKL dan RPL. Amdal berfungsi untuk 

mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi dampak terhadap lingkungan dan sosial yang dapat 

ditimbulkan oleh proyek yang diusulkan dan untuk mengembangkan program-program pengelolaan 

dan pemantauan untuk mencegah, menghilangkan atau meminimalkan dampak-dampak negatif dan 

memaksimalkan dampak-dampak positif yang ditimbulkan. 

ANDAL adalah Analisis Dampak Lingkungan. 

Client or Developer / Klien atau Pengembang adalah suatu badan usaha yang melakukan dan 

bermaksud untuk melakukan pembangunan dan kegiatan konstruksi yang “diusulkan untuk didanai” 

atau “didanai” oleh IIF. 

Due Diligence / Uji Tuntas adalah proses investigasi / audit yang dilakukan oleh IIF, berisi tentang 

informasi terinci dari potensial investasi, seperti pengujian operasional dan pengelolaan dan verifikasi 

fakta-fakta material, terutama dari sudut pandang pengelolaan lingkungan dan sosial; 

Strategic Investors / Investor-investor Strategis adalah badan usaha (IFC, IBRD, ADB, DEG, 

SMI) yang telah berinvestasi di IIF; 

HSE / K3L Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan – mengacu pada standar kesehatan, 

keselamatan kerja dan lingkungan dan/atau unit organisasi dari Klien atau Pengembang yang 

bertanggung jawab untuk membangun kesadaran, memelihara dan memantau serta menegakkan 

penerapan standar-standar tersebut.   

Involuntary Resettlement / Pemukiman Kembali Secara Paksa mengacu pada dampak-dampak 

sosial dan ekonomi yang permanen atau sementara, yang disebabkan oleh: (i) pengadaan tanah dan 

aset tetap lainnya, (ii) perubahan dalam penggunaan tanah, atau (iii) pembatasan yang diberlakukan 

terhadap tanah sebagai akibat dari sebuah kegiatan operasional IIF. 
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Masyarakat Adat (“Indigenous Peoples“ - IP) adalah kelompok-kelompok dengan identitas sosial 

dan budaya yang berbeda dengan masyarakat yang dominan atau utama. Beberapa karakteristik 

yang dapat digunakan untuk mendefinisikan masyarakat adat termasuk: (i) keturunan dari kelompok 

populasi yang berada di daerah tertentu sebelum hadirnya peradaban baru/modern atau pembukaan 

wilayah-wilayah baru, (ii) menjaga identitas sosial dan budaya, tradisi-tradisi  sosial, ekonomi dan 

politik serta institusi-institusi, yang berbeda dengan kehidupan sosial utama dan dominan; (iii) 

identifikasi diri dan identifikasi oleh pihak lain sebagai bagian dari kelompok budaya masyarakat adat 

yang berbeda, dan menunjukkan keinginan untuk melestarikan identias budaya mereka; (iv) identitas 

bahasa yang berbeda dengan masyarakat dominan dan mayoritas; (v) sistem ekonominya 

berorientasi lebih pada sistem produksi tradisional daripada sistem produksi utama atau modern; 

dan/atau (vi) ikatan unik dengan berbagai ornamen dan habitat tradisional dan wilayah warisan nenek 

moyang dan terhadap sumber-sumber daya alamnya.  

Indigenous Peoples Development Plan / Rancang Kembang Masyarakat Adat adalah rencana 

khusus proyek terhadap masyarakat adat yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak. 

IPDP bertujuan mendukung (i) partisipasi masyarakat adat dalam persiapan dan pelaksanaan proyek, 

(ii) memastikan manfaat dan investasi pembangunan proyek berpengaruh positif terhadap 

masyarakat adat, (iii) memberikan perlindungan yang efektif kepada masyarakat adat dari dampak 

yang merugikan. 

Voluntary land transactions / Transaksi Tanah Sukarela mengacu pada transaksi pasar dimana 

penjual tidak berkewajiban untuk menjual dan pembeli tidak dapat memaksa untuk mengambil alih 

atau memakai prosedur-prosedur yang wajib dijalankan jika negosiasi gagal. 
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1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Tujuan Panduan Operasi 

1. Dokumen panduan ini merinci kebijakan sosial dan lingkungan, prinsip-prinsip, prosedur, dan 

tatanan kelembagaan, serta alur kerja yang akan diikuti oleh IIF sebagai acuan untuk melakukan 

investasi. IIF menggunakan Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan (SEMS) untuk memastikan 

pelaksanaan dari praktik manajemen sosial dan lingkungan berjalan konsisten dan efektif dalam 

semua aktifitas, produk dan jasa. 

2. Dokumen panduan ini bertujuan: 

 Mengkaji proyek secara terpadu untuk mengidentifikasi dampak dan risiko sosial dan 

lingkungan, dan juga peluang-peluang yang ada; 

 Melibatkan pemangku kepentingan secara efektif melalui keterbukaan informasi yang terkait 

dengan proyek, dan konsultasi dengan Masyarakat Terdampak Proyek tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan mereka; 

dan  

 Mengelola kinerja sosial dan lingkungan di seluruh tahapan proyek.  

3. Buku panduan ini dimaksudkan untuk digunakan oleh karyawan IIF. Panduan ini juga 

berguna untuk calon klien IIF dalam memahami persyaratan sosial dan lingkungan (S&E) dari IIF.  

 
1.2 Komponen Proyek dan Produk Finansial 

4. IIF akan memiliki tiga kategori produk pembiayaan utama:    

 Produk berbasis komisi menyumbang komisi sebagai pendapatan IIF (sebagai contoh: 

untuk jasa konsultasi) dan tidak melibatkan pencairan dana dari IIF;   

 Produk berbasis pembiayaan (sebagai contoh: senior debt, subordinated debt, 

mezzanine funding, equity investment, bridge finance, refinancing, securitization) – 

termasuk pencairan dana IIF. Lima kategori pertama seperti - senior debt, subordinated 

debt, mezzanine funding, equity investment, dan bridge finance – semuanya adalah 

untuk pembiayaan infrastruktur baru. Dua kategori terakhir (refinancing dan 

securitization) adalah pembiayaan ulang terhadap infrastruktur yang telah ada (efektif 

sebagai penjaminan), untuk tujuan pembangunan infrastruktur baru; 

 Produk tanpa pembiayaan tunai – seperti penjaminan, yang pencairannya bersifat tidak 

terduga. Jika IIF telah menyediakan penjaminan atas risiko gagal bayar atas kewajiban 

pinjaman dari sebuah subproyek kepada lembaga keuangan atau investor lain, maka 

akan menjadi kewajiban IIF untuk membayar pinjaman tersebut, dan bukan kewajiban 

dari subproyek. 

5. IIF akan menawarkan produk finansial kepada subproyek dengan mempertimbangkan 

perbedaan persiapan dan tingkat kesiapan untuk melaksanakannya. Terdapat 4 tipe 

subproyek, yang akan membutuhkan tipe yang bebeda dalam prosedur tinjauan: 
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 Tipe 1 – subproyek pada tahap awal persiapan (dimana lokasi belum ditentukan dan 

desain proyek masih dapat dikembangkan); 

 Tipe 2 – subproyek  yang  telah  disiapkan secara penuh (dimana  tender  konstruksi  

telah dilakukan); 

 Tipe 3 – subproyek yang berada pada masa konstruksi, atau dengan fasilitas yang telah 

terbangun; 

 Tipe 4 – Layanan konsultasi berbasis komisi. 

6. SEMS akan diterapkan ke subproyek pada semua kategori. Walaupun secara spesifik, 

proses penilaian, pengelolaan dan pemantauan dampak sosial dan lingkungan pada suatu subproyek 

akan berbeda untuk produk yang berbasis komisi (paragraf 4 poin 1) dengan produk yang berbasis 

pembiayaan dan tanpa pembiayaan tunai (paragraf 4 poin 2 dan 3). Pendekatan penilaian, 

pengelolaan dan pemantauan dampak S&E dari subproyek tertentu akan berbeda tergantung dari 

tingkat kesiapannya. Perbedaan antara jenis produk dan tingkat kesiapan subproyek akan dijelaskan 

dalam Bab 6.     

 

 

1.3 Panduan Operasi 
 

7. Buku Panduan Operasi IIF terdiri dari Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan IIF (SEMS).  

 
1.4 Pemutakhiran Panduan Operasi 

8. Buku Panduan akan ditinjau ulang secara berkala untuk memastikan konsistensi dengan 

persyaratan dari investor strategis, hukum dan persyaratan dari peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia, serta untuk memperkuat efektifitasnya, dan agar dapat menjadi cermin pengalaman dan 

pembelajaran selama pelaksanaan. 
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2. SISTEM MANAJEMEN SOSIAL DAN LINGKUNGAN  

9. Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan (SEMS) ini merinci kebijakan, prosedur 
operasional, tatanan kelembagaan, dan alur kerja yang harus diikuti ketika IIF melakukan investasi, 
termasuk juga inisiatif peningkatan kapasitas untuk memastikan risiko-risiko yang mungkin 
ditimbulkan oleh proyek-proyek yang dibiayai IIF, dapat diminimalkan dan/atau dimitigasi. 

 
 

2.1 Kebijakan Sosial & Lingkungan (S&E) 

10. Tujuan dari Kebijakan S&E IIF adalah untuk: 

 Memastikan pengembang proyek memenuhi seluruh peraturan dan perundangan 
nasional maupun persyaratan daerah terkait sosial dan lingkungan, terutama yang terkait 
pengadaan tanah, kompensasi, pemukiman kembali secara paksa dan melindungi hak-
hak masyarakat adat, dan persyaratan-persyaratan dari Investor strategis IIF; 

 Memastikan bahwa upaya perlindungan sosial dilakukan berdasarkan prinsip pemulihan 
dan kemungkinan upaya-upaya peningkatan status ekonomi dari Orang-orang 
Terdampak Proyek dan/atau Masyarakat Terdampak, dimasukkan ke dalam desain 
proyek oleh pengembang sebelum dilakukan pembiayaan dan pelaksanaan upaya-upaya 
tersebut pada saat fase konstruksi dan operasional; 

 Mengikuti peraturan perundangan nasional dan peraturan perundangan yang diakui 
secara internasional terkait praktik-praktik ketenagakerjaan; 

 Membiayai proyek-proyek, yang hanya dan jika, proyek-proyek tersebut didesain, 
dibangun, dioperasikan dan dipelihara secara konsisten dengan persyaratan-persyaratan 
yang berlaku; 

 Memastikan bahwa seluruh proyek-proyek yang dioperasikan memenuhi persyaratan-
persyaratan yang berlaku secara berkelanjutan selama masa periode pinjaman IIF; 

 Memitigasi risiko-risiko S&E dari proyek-proyek melalui tindakan perbaikan yang dapat 
diterima oleh instansi terkait dan investor strategis; dan 

 Memastikan transparansi di dalam proses kajian risiko S&E berikut proses mitigasinya.   

 

2.2 Kebijakan-kebijakan yang Berlaku 
 
11. Dokumen Panduan Operasi IIF ini mempertimbangkan hal-hal di bawah ini: 

 Seluruh peraturan dan perundang-undangan terkait yang berlaku di Indonesia; 

 “IFC Performance Standard” versi 2012, yang juga digunakan sebagai acuan oleh DEG 
dalam melakukan kajian dan proses manajemen terkait S&E; 

 Tujuh “World Bank Safeguard Pollicies” yang bisa dipicu oleh proyek-proyek yang didanai 
oleh IIF; dan 

 “ADB Safeguard Policies” yang bisa dipicu oleh proyek-proyek yang didanai oleh IIF. 
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2.3 Tujuan dan Ruang Lingkup SEMS  

12. SEMS ini menjadi kerangka kerja untuk IIF dalam menyampaikan Kebijakan S&E yang 
berlaku untuk seluruh produk dan jasa yang ditawarkan oleh IIF. Adapun tujuan dari SEMS adalah 
untuk: 

 Mematuhi kebijakan dan prinsip-prinsip sosial dan lingkungan yang berlaku dari investor 
strategisnya; 

 Mengintegrasikan prinsip-prinsip sosial dan lingkungan dalam proses uji tuntas; 

 Mengidentifikasi dan menilai dampak sosial dan lingkungan, baik dampak negatif maupun 
positif, di wilayah yang terdampak oleh proyek; 

 Menghindari, atau apabila tidak terhindarkan, maka harus melakukan upaya 
meminimalkan, memitigasi, atau mengkompensasai dampak negatif terhadap pekerja, 
masyarakat yang terdampak, dan juga lingkungan; 

 Memastikan bahwa masyarakat yang terdampak terlibat dengan cara yang sepatutnya, 
pada isu-isu yang berpotensi mempengaruhi mereka; 

 Memberikan petunjuk operasi bagi staf dan pengembang didalam mempersiapkan proyek 
untuk penilaian oleh IIF, untuk melakukan pemantauan dan pelaporan berikutnya, serta 
untuk melakukan tindakan perbaikan; 

 Mengembangkan mekanisme pengawasan proyek yang efektif oleh IIF selama periode 
pendanaan atau investasi; 

 Mempromosikan peningkatan kinerja sosial dan lingkungan dari proyek melalui 
penerapan sistem manajemen yang efektif; dan 

 Secara aktif mencari peluang bisnis baru, misalnya dengan mengembangkan program 
ramah lingkungan atau menangani kelompok pelanggan tertentu. 

13. Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas tersebut, seluruh penugasan-penugasan yang 
dibayarkan berbasis komisi dan seluruh proyek-proyek yang dibiayai oleh IIF akan dikenakan 
prosedur sosial dan lingkungan yang akan dideskripsikan lebih lanjut di Bab 3. 

 

2.4 Persyaratan Kinerja S&E  

14. IIF akan memastikan bahwa seluruh proyek-proyek yang akan dibiayai akan dikaji dan 
dievaluasi dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan S&E berikut ini: 

 Daftar Pengecualian Pembiayaan IIF; 

 Peraturan perundangan nasional yang relevan dan berlaku, terkait isu-isu lingkungan, 
kesehatan, keselamatan dan sosial; dan 

 Prinsip-prinsip S&E IIF. Prinsip-prinsip ini secara konsisten sesuai dengan Investor 
Strategis IIF seperti yang telah didefinisikan di dalam Perjanjian para Pemegang Saham 
tertanggal 19 Maret 2012, yang dapat diubah dari waktu ke waktu. 
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2.5 Prinsip-prinsip S&E IIF  

15. Tabel di bawah ini mencakup Prinsip-prinsip yang akan diikuti oleh IIF. 

Tabel 2.1: Prinsip-prinsip yang akan diikuti oleh IIF 

No Prinsip-Prinsip S&E Catatan 

1 Sistem Manajemen Sosial 
dan Lingkungan (SEMS) 

Menggabungkan unsur-unsur berikut: 

 Penapisan dan kategorisasi proyek; 

 Penilaian sosial dan lingkungan; 

 Program manajemen sosial & lingkungan; 

 Kapasitas organisasi dan kompetensi; 

 Pelatihan; 

 Kesiapsiagaan dan tanggap darurat; 

 Keterlibatan pemangku kepentingan; 

 Pemantauan dan peninjauan; dan  

 Pelaporan. 

2 Tenaga Kerja dan Kondisi 
Kerja 

 Mengedepankan perlakuan yang adil, non diskriminasi, dan 
kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja; 

 Membangun, menjaga, dan meningkatkan hubungan pekerja-
manajemen; 

 Mencegah pekerja anak dan pekerja paksa, pekerja migran, 
pekerja yang menggunakan jasa pihak ketiga, dan pekerja di 
dalam lingkup rantai pasokan klien; dan 

 Mengedepankan kondisi dan praktik kerja yang aman dan 
sehat. 

3 Pencegahan dan 
Pengurangan Polusi, dan 
Perubahan Iklim  

 Mencegah polusi dan mengelola dampak yang timbul dari 
aktifitas proyek;  

 Memastikan kesesuaian dengan standar global dan praktik 
yang terbaik;  

 Mengedepankan penggunaan sumberdaya yang 
berkelanjutan; dan 

 Memastikan bahwa masalah perubahan iklim yang terkait 
dengan kegiatan proyek telah diperhitungkan, dikurangi, dan 
dipantau selama masa investasi IIF. 
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No Prinsip-Prinsip S&E Catatan 

4 Kesehatan Masyarakat, 
Keselamatan dan 
Keamanan/ Keselamatan 
Bendungan  

 Berusaha untuk menghindari atau meminimalkan risiko dan 
dampak terhadap kesehatan, keselamatan, dan keamanan 
dari Masyarakat Terdampak, yang mungkin timbul dari 
kegiatan proyek;  

 Dampak langsung dari proyek terhadap jasa ekosistem utama 
yang dapat mengakibatkan risiko dan dampak kesehatan dan 
keselamatan pada Masyarakat Terdampak; 

 Memastikan bahwa pengamanan personil dan properti sesuai 
dengan prinsip-prinsip hak asasi yang sesuai, dan 
menghindari atau meminimalkan resiko terhadap Masyarakat 
Terdampak; dan 

 Termasuk persyaratan khusus yang berkaitan dengan 
keamanan bendungan yang berhubungan dengan proyek. 

5 Pengadaan Tanah dan 
Pemukiman Kembali 
secara Paksa 

 Mengacu kepada pemindahan fisik (relokasi atau kehilangan 
tempat tinggal) dan pemindahan ekonomi (kehilangan aset 
atau akses ke aset yang menyebabkan hilangnya sumber 
penghasilan atau mata pencaharian) sebagai hasil dari proyek 
yang terkait pembebasan tanah; 

 Pemindahan fisik atau pemukiman kembali ini tidak berlaku 
bila proses transaksi tanah dilakukan secara sukarela;  

 Dampak sosial dan lingkungan dari pengadaan 
tanah/pembatasan penggunaan tanah harus dihindari, 
diminimalisir, dikurangi atau dikompensasi, melalui proses 
Penilaian Sosial dan Lingkungan seperti yang terdapat di 
dalam Prinsip 1; dan 

 Tidak ada penggusuran secara paksa, kecuali diijinkan secara 
hukum dan sesuai dengan ketentuan Prinsip ini.   

6 Konservasi 
Keanekaragaman Hayati 
dan Pengelolaan Sumber 
Daya Alam Berkelanjutan  

 Termasuk perlindungan, konservasi dan pengelolaan 
keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam yang 
berkelanjutan; 

 Menjaga kemanfaatan dari jasa ekosistem; dan 

 Mengevaluasi risiko pemasok utama akibat konversi dari 
habitat alami dan/atau habitat kritis yang signifikan. 

7 Masyarakat Adat   Termasuk identifikasi semua dampak (positif dan negatif) 
terhadap Masyarakat Adat (IP), penilaian sosial, konsultasi 
dan partisipasi terhadap Rancang Kembang Masyarakat Adat 
(IPDP);  

 Mengantisipasi dan menghindari, atau apabila tidak 
memungkinkan, meminimalkan dan/atau mengkompensasi 
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No Prinsip-Prinsip S&E Catatan 

dampak negatif proyek kepada Masyarakat Adat;  

 Berlaku untuk proyek-proyek yang berdampak terhadap 
individu-individu atau masyarakat yang memenuhi definisi 
Masyarakat Adat, mungkin memerlukan kesepakatan secara 
bebas, diketahui dan diinformasikan sebelumnya (“Free, Prior, 
Informed and Consent” - FPIC). 

8 Kepemilikan dan Warisan 
Budaya 

 Mengakui pentingnya kepemilikan dan warisan budaya bagi 
generasi sekarang maupun mendatang, sesuai dengan 
Konvensi Mengenai Perlindungan Budaya dan Warisan Alam 
Dunia; dan  

 Berusaha untuk memandu para sponsor proyek yang dibiayai 
IIF dalam mengidentifikasi dan melindungi warisan budaya 
dalam desain dan pelaksanaan proyek. 
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3. PROSEDUR OPERASI  

 

3.1 Pendahuluan  

16. Bab ini berisi rincian langkah dan tindakan yang diamanatkan dalam Sistem Manajemen 

Sosial dan Lingkungan (SEMS) yang akan diterapkan pada tiap siklus proyek. Siklus proyek terdiri 

dari tiga tahap: 

 Tahap pengkajian awal – di tahapan ini, semua prosedur wajib akan diterapkan 

sebelum proyek disetujui secara prinsip;  

 Tahap penilaian proyek dan sanksi-sanksi – pada tahapan ini, semua prosedur yang 

dipersyaratkan akan dikaji sebelum pembiayaan diberikan. Hal ini termasuk 

diperlukannya sebuah kajian detail untuk proyek-proyek yang akan dibiayai; dan 

 Tahap pasca penandatanganan dan pasca pemantauan operasi – di tahap ini, 

semua prosedur yang dipersyaratkan selama pemantauan proyek dan juga pemantauan 

pada tahap akhir pencairan, akan dilakukan. Selanjutnya, prosedur-prosedur ini akan 

terus dilakukan selama siklus proyek berjalan sampai berakhirnya pembiayaan.   

 

 

3.2 Prosedur Operasi Sosial dan Lingkungan: Tahap Kajian Awal  

17. Tahap identifikasi proyek diawali dengan sebuah dialog dengan pihak pengembang swasta 

maupun pemerintah mengenai proyek, hal-hal yang dibutuhkan, dan persyaratan-persyaratan IIF. 

Langkah ini adalah langkah awal dalam siklus proyek dan yang pada akhirnya akan menghasilkan 

sebuah keputusan terkait dengan diterimanya sebuah proposal baru untuk dikaji dengan lebih 

rinci/mendalam. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada tahap ini: Format Kajian Sosial dan 

Lingkungan.  

18. Tahap kajian awal sosial dan lingkungan meliputi hal-hal berikut:  

Untuk Proyek Tipe 1, IIF akan:  

 Memperoleh data/informasi dasar mengenai proyek dari pengembang;  

 Memverifikasi proyek berdasarkan dokumen-dokumen yang diberikan oleh pengembang 

dan memastikan bahwa proyek tersebut tidak termasuk kedalam Daftar Pengecualian 

Pembiayaan proyek; 

 Melakukan penapisan awal terhadap kegiatan proyek dan mengidentifikasi potensi 

dampak-dampak sosial dan lingkungan, menggunakan daftar periksa aspek sosial dan 

lingkungan dari proyek-proyek infrastruktur (seperti proyek pembangkit listrik tenaga 

panas bumi, jalur kereta api, jalan tol, penyedia air dan sanitasi). Selain itu perlu dikaji 

apakah proyek tersebut melakukan pengadaan tanah dan pemukiman kembail secara 

paksa, dan berdampak pada masyarakat adat atau etnik minoritas;   

 Berdasarkan kajian awal, investasi yang diusulkan tersebut akan dikategorisasikan 

menjadi salah satu kategori penapisan yang ada, yaitu A, B, C, atau FI (Financial 

Intermediary - Perantara Pendanaan) dan juga dengan mempertimbangkan hasil kajian 
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dampak lingkungan (EIA), rencana pengelolaan lingkungan, atau sebuah kajian awal 

lingkungan (IEE);  

 Jika sebuah proyek melibatkan proses pemukiman kembali, maka proyek ini diwajibkan 

untuk menerapkan sebuah Rancang Tindak Pemukiman Kembali - RAP (dengan 

merujuk ke Prinsip 5 IIF). Jika proyek berdampak kepada masyarakat adat, maka harus 

membuat Rancang Kembang Masyarakat Adat – IPDP (merujuk ke Prinsip 7 IIF);   

 Memberikan saran dan panduan kepada klien atau pengembang mengenai bentuk-

bentuk rencana pengelolaan sosial dan lingkungan yang perlu dipersiapkan dan 

dikonsultasikan, serta persyaratan pengungkapan sebelum proses penilaian proyek;  

 Jika proyek dinyatakan layak untuk diteruskan, maka proposal proyek diteruskan kepada 

Dewan Direksi Komite Investasi (BoD-IC) dan bersamaan pula dikembalikan kepada 

Unit Sosial dan Lingkungan (SEU) untuk diproses lebih lanjut.  

Untuk Proyek Tipe 2 dan Tipe 3, sebagaimana secara khusus dicantumkan dalam paragraf 5 di 

atas, IIF akan: 

 Melakukan uji tuntas terhadap kajian, analisa, dan dokumen-dokumen rancangan 

proyek, dan lain sebagainya, yang telah disiapkan oleh klien atau pengembang; 

 Melakukan uji tuntas untuk menegaskan bahwa: (a) sub proyek telah patuh kepada 

peraturan dan perundangan nasional yang berlaku, dan SEMS; (b) tidak mengandung 

risiko reputasi bagi IIF; (c) tidak ada masalah hukum, persengketaan yang tertunggak, 

dan tuntutan. Berdasarkan hasil uji tuntas tersebut, IIF akan meminta klien untuk 

menerapkan tindakan perbaikan, jika diperlukan, atau memitigasi potensi-potensi risiko 

reputasi, atau menyelesaikan persoalan tuntutan hukum;  

 Mendapatkan informasi dasar proyek dari pengembang;  

 Memverifikasi bahwa usulan bisnis berdasarkan informasi yang diberikan oleh 

pengembang tidak termasuk ke dalam Daftar Pengecualian; dan  

 Mengulas kembali seluruh dokumen-dokumen sosial dan lingkungan. Jika ditemukan 

ada kesenjangan antara dokumen-dokumen tersebut dan persyaratan sosial lingkungan 

IIF, maka IIF akan meminta klien atau mengembangkan untuk membuat dokumentasi 

tambahan terhadap dokumen-dokumen yang telah ada tersebut, sehingga dapat sesuai 

dengan persyaratan dari IIF. Tergantung dari sifat dokumentasi tambahan itu, dokumen 

tersebut akan dikonsultasikan dan diumumkan kepada publik sesuai persyaratan yang 

dikeluarkan pemerintah dan juga IIF, sebagaimana telah ditetapkan dalam Prinsip-

prinsip IIF dan juga persyaratan lain yang terkait dengan tipe-tipe dokumennya. 

Untuk proyek tipe 4, IIF akan memastikan bahwa seluruh jasa layanan konsultasi berbasis komisi 

ini akan diberikan sesuai dengan cara yang konsisten berdasarkan kebijakan IIF.  

 

3.3 S&E Prosedur Operasi: Tahap Penilaian Proyek 

19. Langkah-langkah penilaian sosial dan lingkungan meliputi hal-hal di bawah ini:  
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 Analisis Kesenjangan. Melakukan ulasan dan validasi atas dokumen-dokumen yang 

diterima, dan menentukan kecukupan informasi dari dokumen yang diberikan oleh 

pengembang. Jika informasi dianggap tidak mencukupi maka SEM akan meminta 

tambahan informasi;  

 Memperoleh, mengulas, dan menelusuri informasi yang tersedia di ruang publik, terkait 

dengan insiden, dampak negatif terhadap masyarakat lokal atau lingkungan, atau sosial, 

yang terkait dengan proyek yang diusulkan;  

 Ahli sosial dan lingkungan atau konsultan melakukan kunjungan ke lokasi. Sebelum 

pergi ke lokasi, anggota tim unit sosial dan lingkungan perlu membuat rencana 

kunjungan dan memastikan bahwa rencana itu memuat hal-hal berikut:  

 Diskusi dengan perusahaan pemilik proyek, 

 Berkunjung ke lokasi proyek, termasuk juga ke daerah sensitif terdampak, jika ada,  

 Melakukan interaksi dengan orang terdampak proyek (jika relevan),  

 Kunjungan lapangan ke tempat tujuan relokasi (jika relevan) dan,  

 Berinteraksi secara informal dengan Lembaga Swadya Masyarakat setempat dan 

pemerintah lokal; 

 Mengkonfirmasi kategori sosial dan lingkungan pada tahap ini, dan mengulas 

cakupannya pada tahap pengkajian awal;  

 Untuk proyek yang dikategorikan sebagai Berdampak Menyeluruh (full impact), 

dilakukan kajian SEMS dari pengembang;  

 Pengembang akan menyerahkan seluruh dokumen yang terkait dengan SEMS, EIA & 

SIA, EMP, RAP, IPDP, Rancang Tindak Perbaikan, Rencana Kesehatan dan 

Keselamatan Pekerja (LHSP), Rencana Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat 

(CHSP), juga perizinan dan persetujuan dari Pemerintah;  

 Menunjuk tenaga ahli teknik atau tenaga ahli lingkungan dari pihak pemberi pinjaman, 

atau konsultan, atas nama IIF, jika diperlukan. Tenaga ahli ini akan mengulas kembali 

dokumen-dokumen perencanaan dari proyek, seperti EIA, IEE, RAP, IPDP, dan 

sebagainya;  

 Setelah melakukan kunjungan ke lokasi dan memastikan kualitas seluruh informasi yang 

diberikan oleh pengembang, kemudian mempersiapkan sebuah laporan Uji Tuntas 

Sosial Lingkungan (SEDD), yang akan dimuat dalam bentuk memo untuk laporan 

kepada Dewan Direksi Komite Investasi yang disalurkan melalui Direktur Komite 

Manajemen Risiko yang akan memberikan komentar dan persetujuan sebuah pinjaman;  

 Mengkomunikasikan seluruh kondisi dan persyaratan perjanjian sosial dan lingkungan 

kepada pengembang, dan mendapatkan persetujuan dari pihak pengembang; dan 

 Setelah persetujuan, dokumen-dokumen legal ditandatangani. Dokumen-dokumen ini 

mencakup kondisi dan persyaratan IIF, termasuk prinsip-prinsip dan persyaratan 

kebijakan operasionalnya. 
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20. Unit Sosial dan Lingkungan (SEU) akan mempersiapkan dokumen-dokumen yang relevan 

berdasarkan hasil dan pengkajian di tahap ini. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan atau 

dipersiapkan pada tahapan ini: 

 Laporan Uji Tuntas Sosial dan Lingkungan (SEDD); 

 Rancang Tindak Perbaikan Sosial dan Lingkungan dan Perjanjian Pinjaman; 

 Draft final ulasan sosial dan lingkungan yang dilaporkan kepada Dewan Direksi Komite 

Investasi melalui Direktur Komite Manajemen Risiko (RMC) untuk mendapatkan 

persetujuan Proyek. 

21. Hasil evaluasi proyek dari tahapan ini akan berupa sebuah “Nota Penolakan” atau “Mandat 

Persetujuan” yang dibubuhi dengan tanda tangan persetujuan. 

22. Pemilik Proyek akan melakukan pengungkapan informasi atas dokumen-dokumen sosial 

lingkungan tertentu (yang sudah final) seperti: dokumen Amdal, laporan pengkajian lingkungan (EA), 

Rancang Tindak Pemukiman Kembali (RAP), Rancang Kembang Masyarakat Adat (IPDP), atau 

dokumen-dokumen sosial dan lingkungan lain yang relevan, pada laman mililk IIF atau sponsor, klien 

atau milik pengembang, dan jika berlaku dan jika diperlukan, diumumkan pada ruang-ruang terbuka 

publik lainnya dimana kelompok terdampak proyek dapat melihat dan mengaksesnya, termasuk 

lembaga swadaya masyarakat lokal serta pemangku kepentingan lainnya, sebagaimana diperlukan 

untuk memenuhi persyaratan dari Pemerintah Indonesia. 

3.4 Prosedur Operasi S&E: Pasca Perjanjian dari Sebuah 
Pinjaman 

23. Tahap ini berisi pemantauan berkala dan audit atas kondisi kepatuhan dari investasi, dan 

Rancang Tindak Perbaikan yang telah diusulkan dalam laporan SEDD. Tahapan ini mensyaratkan 

pengembang untuk menyerahkan laporan secara berkala sesuai dengan kepatuhan dari janji-janji 

sosial dan lingkungan sebagaimana tertulis dalam perjanjian pinjaman. 

24. Langkah-langkah sosial lingkungan di tahap pasca-perjanjian meliputi hal-hal di bawah ini:  

 Pemantauan kepatuhan secara reguler menggunakan Indikator Pengawasan dan 

Pemantauan;  

 Pemantauan kepatuhan terhadap perjanjian pinjaman;  

 Menilai dan memantau penerapan dari Rancang Tindak Perbaikan dan upaya-upaya 

mitigasi, dan memeriksa kepatuhan terhadap standar-standar baku mutu; pemantauan 

dengan melakukan kunjungan ke lokasi/investigasi;  

 Mendapatkan, mengkaji dan menyelidiki informasi yang tersedia di ruang publik terkait 

dengan insiden, dampak negatif, dan kinerja sosial dan lingkungan yang negatif terkait 

dengan proyek tersebut;  

 Jika dalam kajian, Rencana Pengelolaan Lingkungan menunjukan adanya kekurangan 

dan/atau ketidaklayakan yang tercermin dari biaya proyek, maka perlu dilakukan 

tinjauan ulang finansial dan untuk menguatkan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan 

menilai kembali kelayakan komersialnya. Persetujuan direksi diperlukan untuk revisi ini, 

dan;  
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 Melakukan pemantauan kepatuhan, mengkaji efektifitas dari Rancang TIndak 

Pemukiman Kembali (RAP) atau Rencana Pemulihan Penghidupan (LRP), atau 

Rancang Kembang Masyarakat Adat (IPDP), rencana kesehatan dan keselamatan 

pekerja dan masyarakat, pada periode-periode tertentu yang telah disepakati dalam 

perjanjian pinjaman. 

25. Hal-hal di atas adalah kewajiban tugas dari Unit Sosial dan Lingkungan (SEU) dengan 

koordinasi bersama konsultan yang ditunjuk sesuai keahliannya. Unit Sosial dan Lingkungan 

bertanggung jawab untuk pembuatan Laporan Tahunan Kinerja Sosial dan Lingkungan (AESPR) .  

 Pelaporan:  

 Laporan kepatuhan Sosial dan Lingkungan yang diperjanjikan dan penerapan 

Rancang Tindak Perbaikan pada periode-periode yang telah didefinisikan dalam 

perjanjian investasi (selama implementasi pengembang akan melaporkan secara 

kuartal),  

 Laporan penerapan berbagai rencana mitigasi termasuk manajemen rencana 

lingkungan (EMP), rencana pemukiman kembali dan pengembangan masyarakat 

adat (LARAP/IPDP), pada periode yang telah terdefinisi (pengembang akan 

melaporkannya secara kuartal), 

 Menyiapkan laporan tahunan SEU yang terkait kinerja perlindungan sosial dan 

lingkungan, dan menyerahkan kepada para pemangku kepentingan dan dewan 

direksi;  

 Audit lingkungan: melakukan audit lingkungan dan mengungkapkannya kepada publik 

secara berkala. 

26. Dokumen-dokumen pada tahap ini termasuk:  

 Laporan Tahunan Pemantauan Lingkungan (AEMR) dan Laporan Tahunan 

Perlindungan Sosial (ASSMR), akan diserahkan oleh proyek kepada IIF;  

 Laporan Tahunan Kinerja Sosial dan Lingkungan (AESPR) dari IIF kepada Investor 

Strategis; dan 

 Laporan periodik atas kepatuhan klien atau pengembang. 

 

3.5 Tahap Penyelesaian Proyek 

27. Sesudah penyelesaian proyek terjadi, yaitu pada akhir dari pencairan atau setelah IIF keluar 
dari investasi, proses pemantauan dan dan evaluasi sosial dan lingkungan dengan parameter yang 
relevan untuk proyek-proyek spesifik akan tetap berlanjut. Pemantauan dan evaluasi itu akan 
mengikutsertakan beberapa hal di bawah ini (jika relevan dan dirasakan perlu): 

 Pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan terhadap rencana pengelolaan 
sosial dan lingkungan;  

 Persiapan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan (ICR); 

 Pelaporan mengenai pembelajaran dan praktik-praktik yang berhasil dilakukan;  
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 Melakukan audit lingkungan dan mengungkapkannya kepada publik secara berkala; dan  

 Memantau kinerja sosial dan lingkungan berdasarkan Panduan Lingkungan.  
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4. ORGANISASI DAN TANGUNGJAWAB 

 

4.1 Sruktur Organisasi 

28. Unit Sosial & Lingkungan (SEU) bertanggungjawab untuk mengawasi persyaratan-

pesyaratan S&E. SEU merupakan perpanjangan tangan dari Komite Manajamen Risiko (RMC) yang 

dikepalai oleh Manajer Sosial & Lingkungan (SEM) yang bekerja penuh waktu, yang bertanggung 

jawab terhadap keseluruhan dari fungsi SEU. SEU juga didukung oleh tenaga ahli sosial & 

lingkungan untuk membantu SEM didalam melakukan kajian dan mempersiapkan memo kepada 

Dewan, termasuk juga tanggung jawab lainnya seperti yang dijelaskan pada sub-bab 4.2.    

29. Proyek dengan dampak S&E yang signifikan, mungkin memerlukan perhatian khusus dan 

juga tambahan tenaga ahli. Untuk proyek tersebut, SEU dapat melibatkan pihak ketiga yaitu 

konsultan S&E untuk mendukung kegiatan ini seperti yang dijelaskan dalam sub-bab 4.2 pada 

dokumen panduan ini. Dibawah ini adalah gambar ilustrasi dari struktur SEU. 

Gambar 4.1: Struktur Organisasi untuk Sistem Manajemen Sosial & Lingkungan 

 

 

4.2 Peran dan Tanggungjawab 
 
30. Sub-bab dibawah ini menjelaskan tentang peran dan tanggungjawab dari setiap anggota 
SEU. 
 

4.2.1 Manajer Sosial dan Lingkungan (SEM) 

31. Peran dan tanggungjawab SEM dijelaskan sebagai berikut: 
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 Mengawasi pelaksanaan dari SEMS; 

 Memastikan integrasi penilaian risiko S&E kedalam uji tuntas dan Komite Manajemen 
Risiko; 

 Menyerahkan Memo kepada Direktur Risiko yang mengkonfirmasi bahwa proyek telah 
patuh pada persyaratan yang berlaku seperti yang dijelaskan dalam sub-bab 2.2. Bab 2;  

 Menyiapkan dan memasukan janji-janji S&E yang dipersyaratkan kedalam perjanjian 
pinjaman dan perjanjian-perjanjian lainnya; 

 Finalisasi tindakan perbaikan berdasarkan temuan dari hasil uji tuntas sosial dan 
lingkungan;   

 Mengarahkan insiatif peningkatan kapasitas untuk peningkatan kualitas uji tuntas sosial 
dan lingkungan serta pengawasannya;  

 Merekrut dan mengelola staf SEU; 

 Pemutakhiran SEMS sebagaimana diperlukan untuk memastikan selaras dengan 
persyaratan dari Investor Strategis dan peraturan serta perundangan yang berlaku di 
Republik Indonesia; 

 Melaporkan secara berkala kepada Investor Strategis tentang kinerja S&E dan 
pengelolaan kinerja S&E dari portofolio yang ada dan kepatuhannya pada persyaratan 
berlaku; 

 Mengiformasikan kepada Investor Strategis tentang segala tuntutan/gugatan S&E 
kepada IIF dan/atau kliennya dalam waktu yang tepat berikut informasi tentang tuntutan 
S&E tersebut; 

 Bilamana perlu dan relevan, berinteraksi dan berkonsultasi dengan investor dan pemberi 
pinjaman lainnya; 

 Memberikan pendampingan kepada pengembang; dan 

 Untuk penugasan yang berbasis komisi, memberikan masukan S&E yang sesuai 
dengan Kebijakan dan Prinsip-prinsip S&E. 

4.2.2. Tenaga Ahli Sosial & Lingkungan (SES) 

32. Peran dan tanggungjawab seorang SES adalah sebagai berikut: 

 Melakukan kajian kepatuhan; 

 Melakukan kunjungan lapangan; 

 Melakukan penapisan dan pelingkupan dari proyek infrastruktur; 

 Melakukan Uji Tuntas Sosial dan Lingkungan – SEDD; 

 Menyiapkan Rancang TIndak Perbaikan (CAP) dan mengusulkan persyaratan S&E 
untuk dimasukan kedalam perjanjian investasi; 

 Menyiapkan laporan kemajuan dan kinerja untuk berbagai investor; 
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 Memantau dan mengawasi proyek untuk memastikan kepatuhannya terhadap 
persyaratan S&E dan pelaksanaan rencana perbaikan; 

 Membantu didalam melaksanakan mekanisme penanganan keluhan, pelibatan 
pemangku kepentingan termasuk konsultasi publik dan pengungkapannya bilamana 
relevan dan dipersyaratkan;  

 Melakukan penyebaran/diseminasi informasi dan lokakarya untuk IIF; 

 Melakukan pelatihan, konsultasi dan penyebaran/diseminasi tentang Prinsip-prinsip IIF 
kepada para pengembang proyek; 

 Untuk proyek yang spesifik, menyiapkan KA (ToR) untuk EIA, SIA, RAP, IPDP atau studi 
lainnya yang dibutuhkan; 

 Menunjuk konsultan S&E yang berpengalaman sebagaimana dipersyaratkan; dan   

 Memastikan pelatihan S&E untuk staff IIF. 

33. Siklus proyek diilustrasikan seperti gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.2: Ilustrasi siklus proyek 
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5. PENGEMBANGAN SUMBERDAYA 
 

5.1 Inisiatif Pengembangan Sumberdaya 

34. SEMS ini memberikan sebuah gambaran kedepan tentang rencana pengembangan 

sumberdaya untuk staf IIF dan pengembang proyek untuk memajukan sosial dan lingkungan sebagai 

arusutama dalam siklus proyek. Pelatihan akan dilakukan baik untuk klien atau pengembang, dan 

staff IIF. Pelatihan dapat dilakukan oleh pihak luar yang disewa oleh IIF. 

35. Inisiatif ini adalah sebagai berikut: 

 Pelatihan pendahuluan, pelatihan dan pelatihan penyegaran untuk seluruh staf IIF tentang 

isu-isu S&E dari proyek-proyek infrastruktur dan juga tentang kebijakan S&E, Prinsip-prinsip 

dan Panduan termasuk pelatihan berkala tentang kesiapsiagaan dan tanggap darurat; 

 Lokakarya tentang kesadaran bagi para pengembang tentang norma-norma, prosedur dan 

kajian sosial dan lingkungan IIF dan persyaratan uji tuntas untuk mencapai pelaksanaan yang 

efektif pada tahap awal penyiapan dari EIA/SIA, seperti penapisan dan/atau pelingkupan dan 

panduan IIF dan juga persiapan RAP dan IPDP; 

 IIF akan memastikan bahwa sekurang-kurangnya salah satu perwakilan senior menerima 

pelatihan tentang perlindungan sosial dan lingkungan dibawah sebuah program yang diakui; 

 Pelatihan bagi staf IIF yang meliputi panduan untuk topik-topik seperti analisis alternatif untuk 

sebuah proyek dengan “Kategori A”, pelibatan konsultan S&E, kajian dampak yang memadai, 

penyiapan dokumen EMP, pembiayaan dan perjanjian S&E di dalam dokumen pinjaman; 

 Menyiapkan panduan bagi pengembang untuk mengadopsi dan meningkatkan SEMS 

mereka; dan 

 Berlangganan publikasi mengenai masalah sosial dan lingkungan yang relevan untuk 

meningkatkan wawasan. 
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6. PENDEKATAN RISIKO PENGELOLAAN S&E  
 

6.1 Pendekatan Kajian Risiko S&E untuk Tipe-tipe Transaksi yang 
Berbeda 

36. Pendekatan untuk penilaian, pengelolaan dan pemantauan dampak S&E, bisa berbeda 

tergantung jenis atau tipe proyek. Sebagai contoh, pendekatan untuk transaksi korporasi akan 

berbeda dengan transaksi pembiayaan proyek. Sama halnya juga, subproyek yang berbasis komisi 

akan membutuhkan sebuah pengkajian yang berbeda.  

37. Proyek-proyek yang berbasis komisi dan penugasannya akan melibatkan dukungan dan 

layanan konsultasi seperti kepada Pemerintahan, pengembang sektor swasta, badan regulator, dan 

lain-lain. Untuk semua produk-produk yang berbasis komisi, IIF akan memastikan, berdasarkan kajian 

awal (mengacu pada sub-bab 3.2 diatas), bahwa rekomendasinya konsisten dengan Kebijakan dan 

Prinsip-prinsip S&E IIF. Pada pelaksanaannya, Direktur Komite Manajemen Risiko perlu memastikan 

bahwa Manajer Sosial & Lingkungan (SEM) sudah diinformasikan untuk semua penugasan yang 

berbasis komisi ini. 
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