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Naskah Pembahasan Pendekatan bagi 

Tinjauan dan Pembaruan Kebijakan Pengamanan 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

1. Tujuan dari naskah pembahasan ini. Dengan Pembahasan Pendekatan ini, Bank Dunia memulai 

proses selama dua tahun untuk meninjau dan memperbaharui (update) kebijakan-kebijakan pengamanan 

(safeguard) lingkungan dan sosialnya. Kebijakan pegamanan memberikan kontribusi kepada efektivitas 

pengembangan dan keberlanjutan proyek-proyek dan program-program Bank Dunia dengan membantu 

menghindari atau memitigasi kerusakan kepada penduduk dan lingkungan. Tinjauan dan pembaruan ini 

akan semakin meluruskan kebijakan-kebijakan tersebut dan dinamika kebutuhan dan aspirasi dari para 

pihak peminjam, konteks eksternal, dan usaha dari Bank Dunia. Naskah ini meringkas perkembangan 

kebijakan-kebijakan pengamanan, menjelaskan pendekatan kepada, dan alasan dan tujuan dari tinjauan dan 

pembaruan tersebut, dan menguraikan parameter-parameter dari proses tersebut. 

2. Alasan dari tinjauan. Terdapat banyak alasan di belakang pelaksanaan tinjauan dan pembaruan 

kebijakan pengamanan ini, termasuk: perubahan profil peminjam; peningkatan kesadaran akan nilai dan 

kerentanan masyarakat dunia (global commons); perubahan operasi Bank Dunia; peningkatan peran sektor 

swasta; dan evaluasi kebijakan pengamanan tahun 2010. Bank Dunia mengakui gabungan dari faktor 

internal maupun eksternal yang mendorong tepatnya waktu untuk tinjauan dan pembaruan 

kebijakan-kebijakan pengamanan. Bank Dunia hendak mendorong pembangunan sosial dan lingkungan 

yang berkelanjutan bersama-sama dengan para peminjamnya, mitra pembangunannya, lembaga-lembaga 

yang melakukan kerja sama, para praktisi dan warga negara, untuk kepentingan masyarakat dunia. 

3. Kebijakan-kebijakan inti yang ditinjau. Peninjauan dilakukan kepada delapan kebijakan 

pengamanan sosial dan lingkungan - OP 4.01 Penilaian Lingkungan, OP 4.04 Habitat Alam, OP 4.09 

Manajemen Hama, OP 4.10 Penduduk Asli, OP 4.11 Sumber Daya Budaya Fisik, OP 4.12 Pemukiman 

Ulang Tidak Sukarela, OP 4.36 Hutan, OP 4.37 Keamanan Bendungan – dan juga Kebijakan tentang Uji 

Coba Penggunaan Sistem Peminjaman bagi Pengamanan Sosial dan Lingkungan ("Penggunaan Sistem 

Negara"), OP 4.00. 

4. Menuju kerangka terpadu yang baru. Telah diantisipasi bahwa proses peninjauan dan pembaruan 

akan menghasilkan suatu kerangka terpadu yang baru yang dibangun di atas prinsip-prinsip inti kebijakan 

pengamanan yang ada, dan dapat menyertakan sejumlah komponen, seperti prinsip-prinsip, kebijakan, 

prosedur dan pedoman. Kerangka terpadu yang diusulkan ditujukan untuk meningkatkan penyamaan 

tujuan kebijakan dengan perubahan internal maupun eksternal, dan memberikan landasan yang kokoh bagi 

kemitraan yang diperbaharui dan diperkuat dengan para peminjam Bank Dunia, menuju efektivitas 

pembangunan yang lebih baik. 

5. Kesempatan dan risiko. Tinjauan dan pembaruan tersebut memberikan kesempatan kepada Bank 

Dunia untuk meningkatkan: (i) penyampaian hasil realisasi sosial dan lingkungan yang lebih baik; (ii) 

penguatan sistem dan kelembagaan negara; dan (iii) meningkatkan cakupan risiko sosial dan lingkungan. 

Manajemen mengetahui bahwa kebijakan-kebijakan Bank Dunia telah menjadi standar dunia bagi para 

mitra pembangunan yang lain. Walau terdapat tujuan yang jelas untuk meningkatkan efektivitas dari para 



pengaman tersebut, terdapat suatu risiko bahwa usulan perubahan apapun terhadap susunan kata kebijakan 

pengamanan dapat ditafsirkan oleh sejumlah pihak sebagai perlemahan dari persyaratan yang ada. 

Kepedulian yang cermat akan digunakan dalam menetapkan keseimbangan yang tepat antara permintaan, 

kebutuhan dan aspirasi, yang kadangkala memang bersaing, karena proses tinjauan dan pembaruan yang 

berhasil memiliki potensi untuk memberikan sejumlah manfaat berganda bagi Bank Dunia, pemegang 

sahamnya, dan para pemangku kepentingan internal maupun eksternalnya. 

6. Pembaruan kemitraan dengan peminjam. Untuk menyesuaikan dengan dinamika perubahan dari 

para peminjamnya, Bank Dunia akan mengadakan proses untuk memperbaharui kemitraannya dengan para 

peminjam tersebut, yang bersumber dari komitmen bersama terhadap hasil realisasi keberlanjutan sosial 

dan lingkungan dari proyek-proyek dan program-program, dengan kejelasan yang lebih baik tentang 

akuntabilitas dari setiap mitra. Kebijakan pengamanan generasi berikutnya akan mendorong kemitraan ini, 

sementara menegaskan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan utama dari kebijakan tersebut pada dua dekade 

terakhir. 

7. Proses konsultasi yang luas, inklusif dan transparan. Bank Dunia akan melaksanakan proses ini 

secara konsultatif dan dengan kepedulian dan kelengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan dengan 

tingkat kepentingan dan potensi dampak yang luas sedemikian rupa. Proses selama 24 bulan itu akan 

dilaksanakan dalam tiga tahap, yang masing-masing akan melibatkan proses konsultasi dengan sejumlah 

pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan umpan balik dari para pemangku kepentingan 

yang berkepentingan secara luas, inklusif dan transparan. 

 

I. LATAR BELAKANG 

 

8. Perkembangan kebijakan pengamanan. Kebijakan pengamanan Bank Dunia mengandung 

nilai-nilai utama kelembagaannya. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah batu penjuru dari upaya Bank 

Dunia untuk melindungi penduduk dan lingkungannya, dan untuk menjamin hasil realisasi pembangunan 

yang berkelanjutan. Kebijakan itu telah digunakan oleh Bank Dunia, negara-negara yang menjadi 

nasabahnya, dan masyarakat pembangunan selama lebih dari dua dekade yang baru lewat. Bank Dunia kini 

meninjau dan memperbaharui kebijakan-kebijakan penting itu untuk memenuhi berbagai jenis kebutuhan 

para peminjam, dan untuk menangani tantangan dan permintaan pembangunan yang baru. Bank Dunia 

memperkirakan bahwa proses tinjauan dan pembaruan kebijakan pengamanan ini dapat membantu Bank 

Dunia untuk mendorong hasil realisasi pembangunan yang dapat diukur atau “melakukan hal yang baik” 

selain menjaga prinsip “jangan merusak” dari kebijakan pengamanan yang ada sekarang. 

9. Selama beberapa dekade keprihatinan utama Bank Dunia adalah bagaimana secara efektif menilai 

dan mengelola dampak sosial dan lingkungan dari proyek-proyek yang didanai olehnya, dan hal ini 

tercermin pada sejumlah besar kebijakan dan prosedur operasionalnya. Sejak tahun 70an, Bank Dunia 

semakin meningkatkan perhatiannya kepada kesempatan dan risiko sosial dan lingkungan yang berkaitan 

dengan proses pembangunan. Pada tahun 1984, Bank Dunia menerbitkan Laporan Pedoman Operasi untuk 

Aspek Lingkungan Hidup Bank Dunia, yang menguraikan kebijakan dan prosedur Bank Dunia yang 

berkaitan dengan proyek, bantuan teknis dan aspek-aspek lain dari karyanya yang dapat memiliki implikasi 



terhadap lingkungan hidup. Istilah ‘lingkungan hidup’ memiliki tafsiran arti yang sangat beragam, dengan 

menyertakan kondisi alami dan sosial, dan juga keberadaan generasi yang ada dan yang akan datang. 

10. Pasca reorganisasi yang dilakukan di Bank Dunia pada tahun 1987, Direktif Operasi (Operational 

Directive/ODs) berangsur-angsur menggantikan Pernyataan Pedoman Operasi (Operational Manual 

Statement/OMS), dengan cukup banyak menyertakan kebijakan yang sebelumnya dimuat di dalam OMS,1 

dan pada hal-hal lain menetapkan kebijakan yang baru. Penilaian Lingkungan pada awalnya tercakup di 

dalam OD 4.00, Lampiran A2 dan kemudian digantikan oleh Direktif Operasi 4.01 tentang Penilaian 

Lingkungan. Hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan OD dan kehendak dari pihak manajemen Bank 

Dunia untuk meringkas dan menegaskan akuntabilitas dan praktik Bank Dunia mendorong pengambilan 

keputusan pada tahun 1992 untuk secara bertahap menggantikan OD dengan Kebijakan Operasi dan 

Prosedur Bank, yang isinya akan mengikat para pegawai Bank Dunia. 

11. Pada tahun 1997, Bank Dunia melakukan pengelompokan ulang pada sepuluh Kebijakan Operasi 

sebagai kebijakan pengamanan yang spesifik – enam kebijakan lingkungan, dua sosial, dan dua kebijakan 

legal3 - dan menetapkan prosedur-prosedur administratif untuk mendukung kepatuhan dengan kebijakan 

pengamanan selama persiapan dan pelaksanaan proyek. Kebijakan-kebijakan tersebut dirancang untuk 

membantu Bank Dunia untuk menangani masalah sosial dan lingkungan yang umumnya timbul dari 

proyek-proyek Pinjaman Investasi (Investment Lending) yang mendanai barang-barang, pekerjaan dan 

jasa-jasa pada sejumlah besar sektor-sektor, yang merupakan bidang usaha utama Bank Dunia pada waktu 

itu. Mereka juga berlaku kepada kegiatan-kegiatan bantuan teknis yang didukung oleh Bank Dunia dan 

kepada Dana Perwalian yang dikelolanya. Persyaratan sosial dan lingkungan untuk instrumen pendanaan 

utama Bank Dunia lainnya, terutama Pinjaman Pengembangan Kebijakan (Development Policy 

Loans/DPL) dan Program untuk Hasil (Program for Results/PforR), disertakan di dalam pernyataan 

kebijakan operasi tunggal yang mengendalikan seluruh aspek dari masing-masing instrumen tersebut. 

12. Evaluasi standar dan kebijakan pengamanan Kelompok Bank Dunia. Pada tahun 2010, lebih 

dari 20 tahun setelah persyaratan penilaian lingkungan diperkenalkan untuk pertama kali, Kelompok 

Evaluasi Independen (Independent Evaluation Group/IEG) Bank Dunia melakukan evaluasi atas 

kebijakan-kebijakan pengamanan Bank Dunia.4 Hasil evaluasi itu menunjukan bahwa kebijakan 

pengamanan tersebut telah berhasil menghindari atau memitigasi dampak-dampak buruk, terutama pada 

proyek-proyek dengan risiko yang tinggi. IEG juga menemukan bahwa kualitas pekerjaan pengamanan 

untuk rancangan dan penilaian mengalami peningkatan selama periode tinjauan (1999-2008). Akan tetapi 

IEG juga menemukan kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan pengamanan itu dengan dinamika konteks 

tempat Bank Dunia beroperasi, termasuk cepatnya perubahan dalam lingkungan usaha, modalitas 

pemberian pinjaman dan instrumen pendanaan, dan juga perubahan praktik terbaik dan kebutuhan 

                                            
1
 Sebelum reorganisasi Bank Dunia pada tahun 1987, kebijakan operasi pada umumnya terkandung di dalam Pernyataan 

Pedoman Operasi (Operational Manual Statements/OMS) dan Catatan Kebijakan Operasi (Operational Policy Notes/OPN), yang 

keduanya diterbitkan oleh Kantor Wakil Presiden Operasi, di bawah kewenangan Presiden. 
2
 Direktif Operasi 4.00, Lampiran A: Penilaian Lingkungan (1989). 

3
 OP 4.01 Penilaian Lingkungan; OP 4.04 Habitat Alam; OP 4.09 Manajemen Hama; OP 4.10 Penduduk Asli; OP 4.11 Sumber 

Daya Budaya Fisik; OP 4.12 Pemukiman Ulang Tidak Sukarela; OP 4.36 Hutan; OP 4.37 Keamanan Bendungan; OP 7.50 

Proyek-Proyek Jalan Air Internasional; OP 7.60 Proyek-Proyek pada Daerah Sengketa. 
4
 "Safeguards and Sustainability in a Changing World: An Independent Evaluation of World Bank Group Experience," 

http://go.worldbank.org/ZA4YFV9OL0. 

http://go.worldbank.org/ZA4YFV9OL0
http://go.worldbank.org/ZA4YFV9OL0


peminjam. IEG juga menyarankan penekanan yang lebih kuat pada penggunaan kebijakan pengamanan 

untuk mendukung pembangunan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan dan untuk menilai potensi 

risiko dan dampak sosial yang lebih luas. 

13. Catatan Aksi Manajemen. Pada bulan Juli 2010, Dewan Direksi Bank Dunia membahas evaluasi 

IEG dan Catatan Aksi Manajemen,5 dengan pihak Manajemen memberikan komitmen untuk melakukan 

konsolidasi dan pembaruan menyeluruh atas kebijakan pengamanan Bank Dunia. Manajemen menanggapi 

temuan-temuan dan rekomendasi lEG, termasuk kebutuhan akan penekanan yang lebih kuat pada 

penggunaan kebijakan pengamanan untuk mendukung pembangunan sosial dan lingkungan yang 

berkelanjutan; penekanan yang lebih luas atas penilaian terhadap potensi risiko dan dampak sosial yang 

lebih luas; peningkatan pengawasan; dan pendekatan yang lebih efektif dan efisien pada pemantauan, 

evaluasi dan penyelesaian laporan, termasuk peningkatan dalam pengunaan indikator. 

14. Kemajuan pasca Evaluasi IEG. Sejak berakhirnya evaluasi IEG, pihak Manajemen telah 

melakukan sejumlah pekerjaan yang signifikan, termasuk pembangunan kemufakatan internal atas 

pendekatan bagi tinjauan dan pembaruan ini. Pada saat yang bersamaan, sebagai bagian dari keseluruhan 

upaya modernisasi, Manajemen telah melaksanakan sejumlah proses reformasi yang signifikan, seperti 

reformasi pengadaan dan Pinjaman Investasi, bersama-sama dengan prakarsa Program untuk Hasil dan 

kemajuan dalam mekanisme pengaduan, semuanya yang ternyata menghabiskan lebih banyak waktu dari 

perkiraan. Dengan selesainya atau masih berlangsungnya reformasi-reformasi tersebut, Manajemen tetap 

melanjutkan komitmennya atas tinjauan dan pembaruan pengamanan, sesuai dengan usulan dari evaluasi 

IEG. 

15. Evaluasi IEG dan Tinjauan dan Pembaruan Pengamanan. Selain kemajuan dalam 

implementasi komitmen yang dibuat di dalam Catatan Aksi Manajemen, temuan-temuan IEG merupakan 

sumber daya dan titik rujukan yang berharga bagi tinjauan dan pembaruan tersebut. Pertama, evaluasi itu 

mengkaitkan pentingnya peningkatan cakupan sosial dengan munculnya masalah-masalah khusus seperti 

dampak terhadap komunitas dan gender dan keamanan dan kesehatan. Kedua, evaluasi itu mendorong 

peningkatan penggunaan sistem kenegaraan melalui revisi terhadap pendekatan yang kini diambil di dalam 

penilaian sistem dan peningkatan penekanan pada penguatan kelembagaan negara. Ketiga, evaluasi itu 

mengantisipasi hal-hal seperti upaya memperkuat pendekatan yang digunakan untuk rancangan dan 

implementasi proyek-proyek yang menggunakan Kerangka Manajemen Sosial dan Lingkungan untuk 

meningkatkan efektivitasnya. Terakhir, evaluasi IEG mendorong peningkatan sistem dan instrumen bagi 

akuntabilitas dan perbaikan keluhan. Manajemen akan memastikan bahwa temuan-temuan yang berasal 

dari evaluasi IEG akan diprioritaskan di dalam proses tinjauan dan pembaruan kebijakan pengamanan. 

 

II. LANDASAN TINJAUAN DAN PEMBARUAN 

 

16. Gabungan berbagai faktor. Bank Dunia mengakui gabungan dari faktor-faktor internal maupun 

eksternal yang mendorong tepatnya waktu untuk tinjauan dan pembaruan kebijakan-kebijakan 

pengamanan. Manajemen mencatat desakan perkembangan untuk memberikan hasil-hasil sosial dan 

lingkungan yang berkelanjutan; peningkatan penggunaan dan penguatan sistem dan kelembagaan negara 

                                            
5
 Catatan Aksi Manajemen/Tanggapan Manajemen, http://go.worldbank.org/ZA4YFV9OL0. 

http://go.worldbank.org/ZA4YFV9OL0


peminjam; menangani tantangan-tantangan yang timbul pada masyarakat tingkat negara, wilayah dan 

dunia; dan penyesuaian kepada perubahan operasi Bank Dunia. Manajemen juga menyadari akan 

kemajuan di dalam praktik-praktik regional dan internasional untuk menangani masalah-masalah sosial 

dan lingkungan, dan munculnya kerangka keberlanjutan yang digunakan oleh kalangan masyarakat 

pembangunan dan keuangan internasional. Bank Dunia hendak mendorong pembangunan sosial dan 

lingkungan yang berkelanjutan bersama-sama dengan para peminjamnya, mitra pembangunannya, 

lembaga-lembaga yang melakukan kerja sama, para praktisi dan warga negara, untuk kepentingan 

masyarakat dunia. 

17. Perubahan profil peminjam. Profil para peminjam Bank Dunia kini jauh lebih beragam dibanding 

ketika kebijakan-kebijakan pengaman pertama kali disusun. Para peminjam Bank Dunia kini sangat 

beragam, dari negara-negara berpenghasilan menengah, dengan kelembagaan dan kapasitas yang telah 

terbangun dengan baik, hingga negara-negara berpenghasilan rendah dengan pemerintahan dan 

kelembagaan yang lebih lemah, dan negara-negara yang lemah dan terpengaruh oleh konflik yang 

membutuhkan intervensi yang lebih terkoordinasi dan disesuaikan dengan keadaan. Dengan beragamnya 

profil tersebut, terdapat negara-negara dengan jaminan konstitutional dan/atau peraturan perundangan 

maju yang dirancang untuk melindungi penduduk dan lingkungan hidupnya, dan negara-negara dengan 

kapasitas teknis dan kelembagaan yang masih terus berkembang untuk mengelola masalah sosial dan 

lingkungan. Selain itu, badan-badan pengatur pada sejumlah besar negara-negara sedang mengadakan 

percobaan dengan berbagai insentif, model ekonomi dan mekanisme kolaborasi, selain metode-metode 

umum yang telah digunakan untuk menangani risiko-risiko dan dampak-dampak sosial dan lingkungan. 

18. Dengan berjalannya waktu perubahan-perubahan tersebut mendorong perkembangan pendekatan 

para mitra pembangunan terhadap bantuan internasional. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan 

efektivitas bantuan dan harmonisasi mitra pembangunan, terdapat peningkatan penekanan kepada 

penyamaan dan penyelarasan pendekatan-pendekatan kepada keberlanjutan sosial dan lingkungan dan 

instrumen mitra pembangunan dengan sistem-sistem negara peminjam, seperti terbukti dengan Deklarasi 

Paris (2005)6 dan Agenda Aksi Accra (2008),7 yang diperkuat dengan Forum Tingkat Tinggi untuk 

Efektivitas Bantuan di Busan (2011).8 Bank Dunia juga menanggapi perubahan dalam tantangan-tantangan 

keberlanjutan sosial dan lingkungan melalui program uji coba Penggunaan Sistem Negara (Use of Country 

Systems/UCS).9 Pendekatan ini bergantung kepada kerangka hukum dan kelembagaan negara peminjam 

untuk menangani masalah-masalah yang dicakup oleh kebijakan pengamanan di dalam rancangan dan 

implementasi proyek dengan penentuan oleh Bank Dunia setara dengan cakupan dan penerimaan pada 

implementasinya. Dengan penekanan pada proyek-proyek yang berdiri sendiri pada tahap awal, uji coba itu 

kemudian diperluas ke program-program tingkat sektoral, dan Bank Dunia kini telah memiliki suatu 

metodologi tinjauan sistem yang kokoh. Pengalaman Bank Dunia dalam program-program uji coba 

                                            
6
 Lihat situs web tentang efektivitas bantuan http://www.oecd.org/dac/aideffectiveness/. Deklarasi Paris, yang ditetapkan pada 

tanggal 2 Maret 2005, adalah suatu perjanjian internasional dengan lebih dari seratus Menteri, Kepala Badan dan Pejabat Senior 

menyetujui dan memberikan komitmen dari negara dan organisasinya untuk melanjutkan upaya dalam harmonisasi, penyesuaian 

dan pengelolaan bantuan untuk mendapatkan hasil-hasil dengan serangkaian tindakan dan indikator yang dapat dipantau. 
7
 Agenda Accra untuk Tindakan disusun pada tahun 2008 dan meningkatkan komitmen-komitmen yang disepakati pada 

Deklarasi Paris. 
8
 http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/. 

9
 Lihat situs web Bank Dunia untuk Penggunaan Sistem Negara, http://go.worldbank.org/RHRJVXDW60. 

http://www.oecd.org/dac/aideffectiveness/
http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/
http://go.worldbank.org/RHRJVXDW60


tersebut, bersama-sama dengan pengalaman Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) di dalam 

sistem kenegaraan, memberikan informasi kepada pemikiran Bank Dunia dalam membantu para peminjam 

untuk memperkuat sistem dan kelembagaan kenegaraan mereka. 

19. Perubahan situasi eksternal. Selama dua dekade terakhir, terjadi peningkatan nilai dan kerentanan 

keadaan dunia secara bertahap, termasuk atmosfir dan lautan, dan hal-hal yang berkenaan dengan 

masyarakat dunia, seperti keanekaragaman hayati. Sementara kemajutan telah tercatat pada tingkat negara, 

para penyusun kebijakan dan pengambil keputusan terus menghadapi tantangan-tantangan sosial dan 

lingkungan tingkat dunia dan wilayah, dan dalam menemukan cara-cara untuk menyertakan 

masalah-masalah sosial dan lingkungan ke dalam keputusan dan tindakan kolektif. Perubahan iklim secara 

khusus semakin membawa dampak yang buruk terhadap pembangunan, dengan adanya pola cuaca yang 

semakin sulit diperkirakan dan peningkatan frekuensi bencana alam seperti kekeringan dan banjir. 

Dampak-dampak itu pada gilirannya mempengaruhi volatilitas pasar bahan pangan dan mengancam 

mereka yang telah lemah dan terpinggirkan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan tanah, sumber daya 

alam dan ekosistem; urbanisasi, migrasi ekonomi atau tidak sukarela, marginalisasi dan ketidaksetaraan; 

krisis energi dan bahan pangan hanyalah merupakan sedikit contoh yang sering menjadi berita utama yang 

meminta perhatian dari proyek-proyek dan program-program yang kini dijalankan oleh Bank Dunia. 

Tantangan tersebut membawa risiko yang signifikan terhadap pembangunan pada dekade-dekade yang 

akan datang. Pertimbangan akan risiko-risiko pembangunan yang penting itu akan memberikan informasi 

kepada proses tinjauan dan pembaruan pengamanan. 

20. Perubahan operasi Bank Dunia. Selama dekade yang lalu, terjadi perubahan yang signifikan akan 

jenis-jenis proyek dan program yang memperoleh pendanaan dari Bank Dunia dan juga rangkaian 

instrumen pendanaannya. Kini Bank Dunia menawarkan DPL (2004) dan PforR (2012) kepada para 

peminjamnya, selain Pinjaman Investasi. Pinjaman Investasi masih tetap menjadi jantung utama operasi 

Bank Dunia – dengan operasi investasi yang mencapai 82 persen dari proyek-proyek Bank Dunia dan 66 

persen dari komitmen pendanaannya. Pada saat yang bersamaan para peminjam kini menggunakan 

pinjaman itu untuk beraneka ragam tujuan. Selain untuk membeli aktiva-aktiva fisik, seperti infrastruktur, 

pinjaman investasi juga mendanai pembangunan kelembagaan, pengembangan sosial dan peningkatan 

lingkungan kebijakan publik untuk menarik modal swasta. Saat ini prosedur-prosedur untuk instrumen 

Pinjaman Investasi sedang direvisi untuk memberikan fleksibilitas kepada para peminjam untuk 

menyesuaikan terhadap kondisi yang beragam, waktu tanggapan yang lebih cepat dan realisasi 

pembangunan yang lebih baik.10 Selain itu, pernyataan Kebijakan Operasi yang mengendalikan instrumen 

pendanaan DPL dan PforR menyertakan peraturan khusus tentang aspek sosial dan lingkungan. Pernyataan 

tersebut disertakan di dalam kajian pengalaman berkala yang terpisah dengan pelaksanaan dari 

instrumen-instrumen tersebut. Kajian dari kebijakan pengamanan bagi Pinjaman Investasi hendak 

menanggapi perubahan-perubahan dalam operasi Bank Dunia seperti disinggung di atas, dengan 

pemahaman bahwa seluruh instrumen pendanaan Bank Dunia hendak mendukung hasil realisasi sosial dan 

lingkungan yang berkelanjutan. 

21. Peningkatan peran sektor swasta. Peran sektor swasta juga telah berubah pada dua dekade 

terakhir. Sektor swasta semakin banyak melakukan investasi dalam bentuk kemitraan pemerintah-swasta di 
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berbagai sektor yang membantu pembangunan. Sebagai akibatnya, sektor swasta merupakan nasabah yang 

penting dan menjadi mitra dari proyek-proyek pembangunan yang didukung oleh Grup Bank Dunia. Pada 

tahun 2006, IFC mengubah kebijakan pengamanannya menjadi Standar Kinerja (Performance Standard) 

yang dirancang untuk membantu IFC dan para kliennya untuk mengelola risiko dan mencapai hasil 

realisasi yang berkelanjutan. Perubahan ini menggeser penekanan dari upaya yang menentukan menjadi 

penekanan yang jelas terhadap sistem manejemen risiko sosial dan lingkungan klien. Standar Kinerja itu 

diterima dan digunakan oleh sejumlah besar lembaga keuangan internasional yang terlibat di dalam 

proyek-proyek sektor swasta, dan telah diterapkan oleh MIGA sejak tahun 2007. Mulai tahun fiskal 2013, 

Bank Dunia juga akan melaksanakan Standar Kinerja dalam pendanaan atau dukungan kepada 

proyek-proyek sektor swasta di dalam kemitraan pemerintah-swasta untuk infrastruktur dan sektor-sektor 

yang berkaitan.11 Walaupun sektor swasta dan Bank Dunia memiliki peran dan tanggung jawab yang 

berbeda dari IFC dan sektor swasta, proses tinjauan dan pembaruan dapat memetik manfaat dari 

pengukuran nilai dan tingkat penyesuaian pendekatan Bank Dunia terhadap keberlanjutan sosial dan 

lingkungan dengan Kebijakan Keberlanjutan dan Standar Kinerja IFC, dan prakarsa-prakarsa lain yang 

merujuk kepada mereka. 

 

III. TUJUAN TINJAUAN DAN PEMBARUAN 

 

22. Tujuan utama. Tujuan utama dari tinjauan ini adalah untuk memperkuat efektivitas dari 

kebijakan-kebijakan pengamanan untuk meningkatkan hasil realisasi pembangunan dari operasi-operasi 

Bank Dunia. Tinjauan itu mengantisipasi kerangka terpadu baru yang akan menjelaskan tujuan-tujuan itu, 

menetapkan kebijakan operasi untuk mencapai tujuan-tujuan, dan menguraikan proses-proses penerapan 

kebijakan tersebut. Tinjauan dan pembaruan akan mengembangkan prinsip-prinsip utama kebijakan 

pengamanan yang telah ada; menjelaskan tujuan-tujuan dan hasil realisasi yang diinginkan; membedakan 

kebijakan, prinsip-prinsip dan prosedur; meningkatkan sinergi lintas kebijakan; mengkonsolidasikan 

kebijakan yang terpecah atau berlebihan, dan meringkas pedoman. Selain itu, kerangka itu akan 

menggambarkan secara jelas peran dan tanggung jawab pelengkap yang nyata dari Bank Dunia dan pihak 

peminjamnya. Akhirnya, kerangka itu akan menyertakan sistem dan alat-alat untuk penerapan kebijakan 

sehari-hari oleh Bank Dunia dan pihak peminjamnya. Pendekatan itu mencerminkan prakarsa kebijakan 

yang dilakukan oleh IFC, Bank Pembangunan Multilateral (Multilateral Development Bank/MDB) lain, 

termasuk ADB, EBRD dan IDB, dan juga pihak-pihak lain yang dalam beberapa tahun terakhir telah 

menggunakan fasilitas dan sarana yang baru, seperti prinsip-prinsip pelindung, kejelasan peran dan 

tanggung jawab antara pemberi dan penerima pinjaman, dan pertimbangan masalah sosial dan lingkungan 

secara terpadu. 

23. Dari sudut pandang efektivitas operasi dan pembangunan Bank Dunia, proses tinjauan dan 

pembaruan hendak mendorong Bank Dunia untuk mencapai hasil realisasi berikut: pembaruan kemitraan 

dengan pihak peminjam; membantu penanganan risiko sosial dan lingkungan untuk dekade yang akan 
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datang; meningkatkan efektivitas, efisiensi dan ketepatan waktu; dan mencapai harmonisasi, penyamaan 

dan perpaduan kebijakan. 

24. Pembaruan kemitraan dengan pihak peminjam. Bank Dunia hendak memperbarui kemitraan 

dengan para peminjamnya, dengan dasar komitmen bersama terhadap realisasi keberlanjutan sosial dan 

lingkungan dari proyek-proyek dan program-program yang didukung oleh Bank Dunia, dengan tanggung 

jawab yang lebih transparan bagi peran dari setiap mitra. Kemitraan itu akan memberi dorongan yang lebih 

baik kepada peningkatan kapasitas sejumlah besar peminjam untuk menemukan dan mengelola risiko dan 

dampak sosial dan lingkungan, untuk meningkatkan efektivitas pembangunan. Bila seorang peminjam 

tidak memiliki kapasitas tersebut, Bank Dunia dapat memberikan program pembangunan kapasitas dan 

kelembagaan yang disesuaikan untuk memperkuat sistem dan kelembagaan peminjam itu. Pendekatan ini 

konsisten dengan tren di dalam masyarakat pembangunan internasional yang bergerak ke model yang lebih 

fasilitatif dan kolaboratif antara lembaga pemberi dan penerima dana. Sementara pergeseran demikian 

bersifat kompleks dan tidak dapat dicapai dengan operasi Bank Dunia melalui revisi kebijakan saja, suatu 

kerangka terpadu dapat: (a) membangun visi bersama untuk realisasi keberlanjutan sosial dan lingkungan 

yang diinginkan, dan menjelaskan nilai-nilai yang mendukung operasi Bank Dunia; (b) semakin 

meningkatkan keterkaitan antara kelembagaan negara dan Bank Dunia dan membantu negara-negara 

dalam meningkatkan keberlanjutan sosial dan lingkungan; dan (c) membantu Bank Dunia untuk 

merancang dan menyampaikan program-program dan pembangunan pengetahuan kelembagaan dan 

kapasitas negara yang lebih disesuaikan. 

25. Membantu menangani risiko sosial dan lingkungan dekade yang akan datang. Suatu kerangka 

terpadu dapat memberikan informasi tentang bagaimana penilaian dan pengelolaan risiko dan dampak 

sosial dan lingkungan yang sedang berjalan dan baru muncul. Masalah-masalah tersebut termasuk, antara 

lain, perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, oksidasi lautan, migrasi ekonomi dan tidak 

sukarela, dan epidemi kesehatan masyarakat. Sejumlah tantangan tersebut dapat bersifat umum kepada 

masyarakat dunia; sementara yang lain dapat bersifat khusus kepada suatu wilayah atau negara tertentu. 

Suatu kerangka terpadu yang baru dapat memberikan metodologi yang diperbaharui kepada Bank Dunia, 

para peminjam dan mitra pembangunan untuk menangani risiko dan dampak umum dan khusus yang 

berkaitan dengan tantangan yang baru dan yang ada. Selain itu, kerangka itu dapat menjelaskan 

aspek-aspek pendekatan manajemen risiko dan penilaian sosial dan lingkungan yang sesuai yang tidak 

terkandung di dalam kebijakan pengamanan yang ada sekarang, namun telah berhasil diterapkan oleh 

lembaga pemerintah maupun swasta atau secara umum dikenali sebagai praktik internasional yang baik di 

dalam bidang penilaian dan manajemen risiko sosial dan lingkungan. 

26. Peningkatan efektivitas, efisiensi dan ketepatan waktu. Suatu kerangka terpadu yang bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pengambilan keputusan dan manajemen risiko, menjelaskan 

peran dan tanggung jawab dari para pelaku yang terlibat, dan meningkatkan pemantauan dan pengawasan. 

Secara lebih spesifik, kerangka itu dapat memberikan sejumlah manfaat operasi: 

• Peningkatan orientasi hasil realisasi – mendorong penekanan yang lebih kuat pada hasil realisasi 

pembangunan yang berkelanjutan yang dikehendaki, bersama-sama dengan alat-alat untuk mengukur 

hasil-hasil, seperti indikator-indikator, untuk membantu tim pelaksana tugas untuk memfokuskan 

kepada pencapaian hasil-hasil proyek. 



• Kejelasan yang lebih baik akan peran dan tanggung jawab Bank Dunia dan pihak peminjam – 

membedakan peran dan tanggung jawab pelengkap Bank Dunia dan pihak peminjam yang terpisah, 

dan juga pihak ketiga yang relevan seperti mitra pembangunan, di dalam penanganan keberlanjutan 

sosial dan lingkungan pada sepanjang siklus program atau proyek. 

• Peningkatan manajemen risiko – pergeseran yang terukur pada mitigasi dan manajemen risiko 

sepanjang masa berlangsungnya suatu operasi, yang proporsional dengan skala dari risiko-risiko 

tersebut. Bank Dunia dapat meningkatkan penggunaan pendekatan berbasis risikonya bagi pengelolaan 

portofolio dengan indikator-indikator risiko yang dapat terpantau dan terukur sehingga pengambilan 

keputusan dapat menerima informasi dari toleransi terhadap risiko yang telah ditentukan sebelumnya. 

Pergeseran terhadap manajemen risiko seperti itu sepanjang masa berlangsungnya suatu operasi dapat 

membantu Bank Dunia untuk meningkatkan hasil realisasi keberlanjutan, dan juga memungkinkan tim 

pelaksana tugas untuk secara lebih akurat mengukur biaya pencapaian dan persyaratan tujuan bagi 

proyek atau program tersebut. Ini adalah tugas yang rumit yang juga membutuhkan penyesuaian 

insentif internal yang mengakui persiapan dan implementasi proyek secara merata. 

 

27. Harmonisasi, penyamaan dan perpaduan kebijakan. Proses tinjauan dan pembaruan akan 

mempertimbangkan manfaat dari harmonisasi dan perpaduan kebijakan dengan aspek-aspek yang relevan 

dan kerangka keberlanjutan yang lain dan praktik baik global yang telah diakui. Tinjauan dan pembaruan 

akan mencatat pembaruan pengamanan terbaru dari para MDB yang lain, terutama yang berkaitan dengan 

peminjam dari pemerintah dan swasta. Di dalam Grup Bank Dunia, tinjauan dan pembaruan akan 

menerima informasi dari penerapan Standar Kinerja terhadap proyek-proyek yang didanai oleh Bank 

Dunia atau didukung oleh sektor swasta. Selain itu, proses itu akan turut menyertakan pendekatan kepada 

pembangunan berkelanjutan yang diterapkan oleh pihak lain, termasuk prakarsa pemerintah dan sektor 

swasta yang merujuk kepada Standar Kinerja (seperti Prinsip Ekuator [Equator Principles], Pendekatan 

Umum OECD untuk badan kredit ekspor, dan Lembaga Pembangunan Keuangan Eropa), badan-badan 

PBB yang relevan, MDB lain, mitra pembangunan bilateral, dan anggota-anggota pemerintahan. 

28. Peningkatan transparansi di dalam operasi Bank Dunia. Akhirnya, Manajemen mencatat bahwa 

proses tinjauan dan pembaruan ini dilakukan pada masa transparansi yang belum pernah dijumpai 

sebelumnya kepada seluruh aspek dari operasi Bank Dunia. Transparansi yang demikian akan mendukung 

proses tinjauan dan pembaruan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan di dalam 

pengembangan kerangka terpadunya. 

 

IV. CAKUPAN TINJAUAN DAN PEMBARUAN 

 

29. Cakupan umum. Seperti dijelaskan pada paragraf 19, tinjauan dan pembaruan mengantisiapsi 

suatu kerangka terpadu yang baru yang akan menjelaskan bagaimana seluruh instrumen Bank Dunia dapat 

mencapai hasil realisasi pembangunan yang lebih baik. Di dalam kerangka tersebut, usulan revisi kebijakan 

akan menekankan pada penerapan kebijakan pengamanan terhadap Pinjaman Investasi karena pentingnya 

instrumen ini kepada Bank Dunia dan para pihak peminjam. Dengan adanya pendekatan ini, isi kebijakan 

utama dari proses tinjauan dan pembaruan adalah serangkaian kebijakan pengamanan seperti berikut: 



• Delapan kebijakan pengamanan sosial dan lingkungan (lihat Kotak 1 di bawah); 

• Kebijakan Uji Coba Penggunaan Sistem Peminjam dan Pengamanan Sosial ("Penggunaan Sistem 

Negara "), OP 4.00 

 

Kotak 1: Inti Kebijakan Pengamanan Sosial dan Lingkungan 

• OP 4.01, Penilaian Lingkungan • OP 4.11, Sumber Daya Budaya Fisik 

• OP 4.04, Habitat Alam • OP 4.12, Pemukiman Ulang Tidak Sukarela 

• OP 4.09, Manajemen Hama • OP 4.36, Hutan 

• OP 4.10, Penduduk Asli • OP 4.37, Keamanan Bendungan 

 

30. OP 7.50 Proyek Jalan Air Internasional sedang mengalami proses revisi. Dengan penyelesaian 

proses ini, Bank Dunia akan mempertimbangkan status kebijakan ini dalam kaitannya dengan proses 

tinjauan dan pembaruan. OP 7.60 tentang Proyek pada Daerah Sengketa tidak akan menjadi bagian dari 

proses ini. 

31. Selain itu, Bank Dunia dapat meninjau Kebijakan Operasi lain yang relevan, seperti Kebijakan 

Operasi yang masih tersisa di dalam rangkaian OP 4, dan juga Kebijakan-Kebijakan Operasi yang lalu. 

Bank Dunia tidak akan meninjau BP 17.55, Panil Inspeksi pada proses tinjauan dan pembaruan ini. 

32. Sistem dan kelembagaan peminjam. Bank akan meminta pandangan dan saran-saran dari pihak 

peminjam akan bagaimana Bank Dunia dapat memberikan dukungan dan memperkuat sistem dan 

kelembagaan peminjam untuk memberikan hasil-hasil yang dapat diukur. Dimulai dengan tahap pertama 

dari konsultasi (lihat di bawah) dan melalui periode tinjauan dan pembaruan, Bank Dunia akan 

mengadakan rapat-rapat dengan kantor-kantor Direktur Eksekutif dan juga perwakilan negara pihak 

peminjam dan badan-badan yang relevan untuk meminta pandangan dan saran-saran mereka. 

33. Penanganan masalah sosial. Tinjauan itu akan mempertimbangkan cara-cara di mana suatu 

kerangka terpadu dapat menjamin penanganan risiko dan kesempatan sosial dan lingkungan yang 

menyeluruh di dalam suatu proses penilaian terpadu yang akan melengkapi penggunaan berkelanjutan dari 

proses-proses spesifik proyek yang melibatkan pemukiman ulang tidak sukarela atau Penduduk Asli. 

Pengungkapan informasi, konsultasi, keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan yang sedang 

berjalan, pencegahan dan penyelesaian sengketa, dan manajemen pengaduan pada tingkat proyek atau 

program juga akan ditinjau. 

34. Penanganan masalah-masalah yang tercakup di dalam Standar Kinerja IFC. IFC di dalam 

Standar Kinerjanya versi tahun 2006 dan 2012 mencakup sejumlah bidang yang baru.12 Bidang-bidang 

tersebut adalah bidang risiko yang ditemukan oleh IFC karena sering dijumpai di dalam proyek-proyek 

internasional, dan dengan demikian membutuhkan tinjauan di dalam proses penilaian dan pengendalian 

proyek IFC. Pengalaman IFC menunjukan bahwa penanganan masalah-masalah tersebut memungkinkan 

pelaksanaan investasi di dalam konteks dengan risiko yang tinggi. Sementara perlakuan IFC terhadap 

risiko-risiko tersebut dirancang bagi model usahanya yang memfokuskan kepada sektor swasta, hal itu 
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akan bersifat informatif kepada Bank Dunia untuk mempertimbangkan bidang-bidang risiko tersebut di 

dalam proses tinjauan ini. 

35. Penanganan bidang-bidang yang baru muncul. Sejumlah pemangku kepentingan telah meminta 

Bank Dunia untuk mempertimbangkan proses tinjauan dan pembaruan terhadap sejumlah bidang yang 

tidak ditangani pada rangkaian kebijakan pengamanan yang ada. Bidang-bidang itu termasuk hak asasi 

manusia, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja dan pekerjaan, gender, kecacatan, kebebasan, 

persetujuan sebelum dan setelah menerima penjelasan untuk Penduduk Asli, kepemilikan tanah dan 

sumber daya alam, dan perubahan iklim. Penyelidikan bidang-bidang tersebut, dan bagaimana penanganan 

terbaiknya oleh Bank Dunia, akan menjadi bagian dari proses tinjauan. Bank Dunia akan melakukan dialog 

internal mengenai bidang-bidang tersebut, yang diikuti dengan konsultasi dengan pemangku kepentingan 

dan ahli-ahli eksternal. 

36. Analisis dari pelajaran yang dipetik. Pekerjaan dan tinjauan analitis Bank Dunia yang lalu dan 

yang masih berlangsung, dan juga pelajaran-pelajaran yang dipetik dari evaluasi dan tinjauan ketaatan 

yang lalu, akan memberikan informasi kepada proses tinjauan dan pembaruan. Pada beberapa bulan 

terakhir, Bank Dunia telah melakukan diskusi dengan para mitra pembangunan multilateral dan 

bilateral-nya untuk menemukan pelajaran-pelajaran yang dipetik dari dan inovasi di dalam pelaksanaan 

kebijakan sosial dan lingkungan yang mereka terapkan. Merupakan hal yang instruktif untuk 

mempertimbangkan pengalaman dari penerapan Kerangka Keberlanjutan (Sustainability Framework) IFC 

yang dirancang secara khusus untuk proyek-proyek sektor swasta dan juga pendekatan-pendekatan yang 

diambil oleh sejumlah MDB yang menyusun kebijakan-kebijakan pengamanannya untuk memenuhi 

kebutuhan dari proyek pemerintah dan sektor swasta. 

37. Pertimbangan dari pilihan kebijakan dan bukan kebijakan. Sementara Bank Dunia akan terlibat 

di dalam proses penyelidikan bidang-bidang yang telah disinggung pada sejumlah paragraf di atas, terdapat 

sejumlah cara penanganan yang mungkin, dan tidak seluruhnya dapat dinyatakan dalam bentuk kebijakan 

pengamanan. Kemungkinan pilihan lain yang tersedia termasuk penanganan masalah-masalah sebagai 

bagian dari prinsip-prinsip, prosedur atau pedoman di dalam suatu kerangka terpadu, atau melalui 

intervensi Bank Dunia seperti pekerjaan analisis hulu, dialog kebijakan, diskusi Strategi Kemitraan 

Negara, program-program global atau regional, atau membangun suatu landasan tindakan dengan 

mitra-mitra eksternal. Patut dicatat bahwa karena Bank Dunia harus bekerja di dalam batas-batas mandat 

dan model usahanya, maka terdapat kemungkinan bahwa tidak pantas atau mungkin bagi Bank Dunia 

untuk menangani seluruh bidang yang ditemukan atau dipertimbangkan selama berlangsungnya tinjauan 

dan pembaruan ini. Selain itu, seluruh usulan kebijakan akan diperiksa konsistensinya dengan mandat 

Bank Dunia seperti tercantum di dalam Anggaran Perjanjiannya (Articles of Agreement). 

 

V. AKSI PELENGKAP MANAJEMEN: PENGUATAN IMPLEMENTASI, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN 

PELAPORAN 

 

38. Proses tinjauan dan pembaruan memberikan kesempatan untuk pelaksanakan secara bersamaan 

sejumlah aksi Manajemen pelengkap untuk meningkatkan penerapan, implementasi, pengawasan, 

pemantauan, pelaporan dan evaluasi kegiatan menurut kebijakan pengamanan yang ada. Sejumlah aksi ini 



telah diindikasikan di dalam Catatan Aksi Manajemen dalam tanggapannya kepada evaluasi IEG, dan 

sedang dalam pelaksanaan. Perubahan pedoman dan prosedural pelengkap tambahan yang tidak 

melibatkan perubahan kebijakan sedang diidentifikasi, dengan pandangan untuk peningkatan kualitas 

proyek melalui pengawasan persiapan hulu dan hilir. Manajemen juga mempertimbangkan cara-cara untuk 

mengubah budaya persetujuan Bank Dunia ke satu yang menekankan implementasi, kualitas dan 

hasil-hasil. Tindakan-tindakan itu pada gilirannya akan memberikan informasi kepada proses tinjauan dan 

pembaruan tersebut, dan juga membantu staf dan manajemen Bank Dunia untuk transisi yang teratur ke 

suatu kerangka terpadu yang baru. 

 

VI. KESEMPATAN DAN RISIKO 

 

39. Kesempatan. Suatu proses tinjauan dan pembaruan yang berhasil dapat menghasilkan sejumlah 

manfaat bagi Bank Dunia, para pemegang sahamnya, dan pemangku kepentingan internal dan 

eksternalnya: (i) penyampaian hasil realisasi sosial dan lingkungan yang lebih baik; (ii) penguatan sistem 

dan kelembagaan negara; dan (iii) peningkatan cakupan risiko sosial dan lingkungan. Suatu kerangka 

terpadu dapat secara efektif menjadi barang milik masyarakat dunia dengan memberikan secara de facto 

titik rujukan manajemen risiko bagi MDB lain dan lembaga keuangan internasional lainnya yang bekerja 

dengan sektor publik. Hal ini dapat menghasilkan manajemen risiko dan dampak buruk sosial dan 

lingkungan yang lebih baik, dan peningkatan dampak positif yang dapat diukur akan keberlanjutan sosial 

dan lingkungan, efektivitas pembangunan, dan juga efisiensi operasi. 

40. Risiko. Kebijakan pengamanan merupakan Kebijakan Operasi Bank Dunia yang paling jelas 

terlibat. Kebijakan pengamanan bersifat rumit dan menarik perhatian yang kuat dari kelompok pemangku 

kepentingan yang besar dan beragam. Kebijakan pengamanan telah berkembang dengan berjalannya 

waktu, dan merupakan pembelajaran dan adaptasi yang terus berjalan oleh Bank Dunia untuk pengelolaan 

risiko-risiko sosial dan lingkungan. Sementara proses tinjauan dan pembaruan merupakan kesempatan 

yang berharga dan tepat waktu untuk melakukan perubahan kepada kebijakan pengamanan, proses itu juga 

membawa tantangan pada berbagai tingkatan. Usulan perubahan apapun terhadap susunan kata kebijakan 

pengamanan dapat ditafsirkan oleh sejumlah pihak sebagai perlemahan dari persyaratan yang ada. 

Suara-suara yang berjumlah banyak dan kadangkala bertentangan yang menyatakan sebagai perwakilan 

dari kepentingan pemangku kepentingan dapat menyebabkan debat yang terpolarisasi, yang mempersulit 

pencapaian kemufakatan. Bank Dunia akan berupaya untuk mencapai keseimbangan yang tepat, dengan 

dipandu oleh mandatnya, tujuan pembangunannya secara keseluruhan, dan pertimbangan-pertimbangan 

implementasinya. 

 

VII. PROSES DAN KONSULTASI TINJAUAN DAN PEMBARUAN 

 

Pemangku kepentingan 

41. Pengakuan pemangku kepentingan yang beraneka ragam. Bank Dunia hendak memperoleh 

partisipasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan selama proses tinjauan dan pembaruan. 

Untuk mencapai tujuan ini, Bank Dunia akan melibatkan diri dengan para pemegang sahamnya, dan 



pemangku kepentingan internal dan eksternal, untuk memperoleh pandangan dan masukan dari mereka. 

Dengan melibatkan beragam pemangku kepentingan dalam suatu dialog, proses konsultasi juga bertujuan 

untuk membangun suatu landasan bagi dialog antara Bank Dunia dan pemangku kepentingannya sehingga 

penerapan kerangka terpadu yang baru dapat terus memetik manfaat dari beraneka sudut pandang yang 

melampaui masa berlangsungnya tinjauan dan pembaruan ini. 

42. Konsultasi dengan pemegang saham pemerintahan. Pusat dari proses tinjauan dan pembaruan ini 

adalah keanekaragaman pengalaman, sudut pandang, pengetahuan dan harapan dari pemegang saham dari 

pemerintahan. Manajemen akan meminta nasihat dari para Direktur Eksekutif tentang cara terbaik 

mengatur konsultasi suatu negara dengan pemegang sahamnya untuk memahami pengalaman, pandangan 

dan prioritas mereka pada tingkat nasional dan daerah. Dalam hal negara-negara donor, pembicaraan akan 

menyertakan kepentingan dan kerelaan mereka dalam membentuk dan memberikan bantuan tertuju untuk 

memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pembangunan kapasitas pada negara-negara peminjam. 

43. Konsultasi dengan pemangku kepentingan internal. Staf dan manajemen Bank Dunia memiliki 

pengalaman selama dua dekade dalam menerapkan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pengamanan. 

Proses tinjauan dan pembaruan ini akan memetik manfaat sepenuhnya dari pengalaman tersebut. Untuk 

melakukannya, akan dilakukan konsultasi internal dengan para staf Bank Dunia di kantor-kantor negara 

dan juga di kantor pusat. Konsultasi itu akan memberikan kesempatan kepada staf Bank Dunia untuk 

membahas dan berbagi pandangan tentang bagaimana meningkatkan rancangan dan implementasi dari 

kebijakan pengamanan yang ada dan bergerak menuju kerangka yang terpadu. Konsultasi-konsultasi itu, 

yang akan berupa tatap muka maupun secara maya (virtual), akan mengambil berbagai bentuk, termasuk 

forum terbuka, pertemuan dengan sasaran, kelompok fokus dan konferensi video. 

44. Konsultasi dengan pemangku kepentingan eksternal. Proses konsultasi akan mengumpulkan 

pandangan dari kelompok pemangku kepentingan yang luas dan beragam. Keterlibatan dengan pemangku 

kepentingan dan konstituen akan termasuk, tetapi tidak terbatas kepada yang berikut: (a) perwakilan dan 

pihak peminjam; (b) badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa; (c) mitra pembangunan multilateral dan 

bilateral; (d) perwakilan sektor swasta; (e) organisasi dan yayasan yang berorientasi kepada pembangunan; 

(f) lembaga-lembaga riset akademis dan terapan; (g) organisasi dan kalangan profesional; (h) organisasi 

buruh; (i) perwakilan dari Penduduk Asli; (j) pemimpin dan perwakilan dari sampel kalangan masyarakat 

yang terpengaruh oleh operasi-operasi Bank Dunia; dan (k) organisasi masyarakat pada tingkat 

internasional, nasional dan daerah yang terlibat di dalam advokasi atau penyampaian jasa. Umpan balik 

dari kalangan masyarakat yang secara langsung dipengaruhi oleh proyek-proyek yang didanai Bank Dunia 

yang telah menerapkan kebijakan pengamanan sangatlah penting. Bank Dunia juga akan mengadakan 

pertemuan kelompok fokus dengan masyarakat dari beraneka lokasi geografis yang telah menemui 

sejumlah masalah sosial dan/atau lingkungan selama masa rancangan atau pelaksanaan dari proyek-proyek 

yang menerima dana dari Bank Dunia (termasuk kalangan masyarakat yang sebelumnya telah 

diwawancarai oleh Bank Dunia dan juga mereka yang belum pernah). 

Keseluruhan Proses 

45. Tiga tahapan dalam proses tinjauan dan pembaruan. Manajemen membayangkan keseluruhan 

proses tinjauan dan pembaruan kebijakan pengamanan akan menghabiskan waktu selama 24 bulan dan 

terdiri dari tiga tahapan utama. Tinjauan tiga-tahap tersebut akan didukung oleh proses konsultasi 



pemangku kepentingan dunia yang menerima masukan dari para pemangku kepentingan yang 

berkepentingan secara dan inklusif yang paling dapat dicapai. Tabel berikut menyoroti kegiatan-kegiatan 

utama di dalam proses tiga tahap tersebut (rincian tambahan akan tersedia pada rencana konsultasi dan 

komunikasi, yang akan diterbitkan bersama-sama dengan makalah ini): 

 

Jadwal Tahapan Uraian 

Juli 2012 

- April 

2013 

Tahap 1: Tinjauan Umum Tahap 1 akan menyertakan kegiatan berikut yang terjadi secara 

bersamaan: 

• kajian global tentang praktik yang baik / pelajaran yang dipetik 

• penyusunan dan penyajian Naskah Pembahasan Pendekatan ini 

kepada Komite Efektivitas Pembangunan (Committee on 

Development Effectiveness/CODE) 

• konsultasi awal dengan pemegang saham dan pemangku 

kepentingan internal 

• konsultasi eksternal untuk memperoleh masukan tentang 

kesempatan, arah-arah yang muncul, dan pilihan-pilihan untuk 

memberi informasi kepada penyusunan suatu kerangka terpadu, 

selama empat bulan sejak pengumuman Pembahasan Pendekatan ini 

• rapat para ahli tentang masalah-masalah yang baru muncul 

• penyusunan draft awal dari suatu kerangka terpadu, yang melibatkan 

tujuan-tujuan dari proses tinjauan dan pembaruan dan menyertakan 

umpan balik yang diterima dari para pemangku kepentingan 

Mei 2013 

- Nov 

2013 

Tahap 2: Draft Awal 

Kerangka Terpadu 

Tahap 2 akan melibatkan: 

• laporan kepada CODE tentang realisasi kegiatan-kegiatan Tahap 1, 

dan penyajian dari draft awal kerangka terpadu 

• konsultasi eksternal untuk memperoleh umpan balik dari draft awal 

kerangka terpadu untuk jangka waktu selama tiga bulan 

• penyusunan draft kerangka terpadu yang menyertakan umpan balik 

yang diterima dari para pemangku kepentingan 

Des 2013 

- Juni 

2014 

Tahap 3: Kerangka yang 

Terpadu dan Rekomendasi 

Kebijakan 

Tahap 3 akan melibatkan: 

• laporan kepada CODE tentang realisasi kegiatan-kegiatan Tahap 2, 

dan penyajian dari draft kedua kerangka terpadu 

• konsultasi eksternal untuk memperoleh umpan balik dari draft kedua 

kerangka terpadu untuk jangka waktu selama tiga bulan 

• penyusunan draft akhir kerangka terpadu yang menyertakan umpan 

balik yang diterima dari para pemangku kepentingan 

• melapor kepada Dewan Direksi tentang realisasi konsultasi draft 

kedua kerangka terpadu, dan penyajian rekomendasi kebijakan untuk 

memperoleh persetujuan 

 

46. Proses tiga tahapan dengan tiga periode konsultasi. Suatu periode konsultasi umum akan diadakan 

untuk setiap tahap dari tiga tahapan proses tinjauan dan pembaruan. Setelah Pembahasan Pendekatan ini 

mendapat persetujuan dari CODE, konsultasi Tahap 1 akan dimulai. Setelah itu, Manajemen akan 



membahas dokumen draft bersama CODE sebelum dimulainya konsultasi untuk Tahap 2 dan 3 dan 

sebelum membuka dokumen draft manapun kepada umum. 

• Tahap 1. Naskah Pembahasan Pendekatan ini dan sejumlah pertanyaan konsultasi (lihat Lampiran A) 

akan dimuat pada situs web konsultasi untuk mendapat masukan dan komentar. Bank Dunia akan 

memulai menghubungi para pemegang saham dan pemangku kepentingan internalnya untuk 

memperoleh konsensus tentang pendekatan terhadap tinjauan dan pembaruan. Selama waktu itu, 

setelah konsultasi internal, Bank Dunia akan mengadakan serangkaian dialog dengan para ahli terpilih 

tentang bidang-bidang yang baru muncul untuk membantu memberikan informasi kepada analisis dan 

memberi arah kepada penyusunan draft pertama kerangka terpadu. Selain itu akan dilakukan 

pertemuan tatap muka tertuju dengan kelompok-kelompok pemangku kepentingan, termasuk sejumlah 

kalangan masyarakat terpilih yang terpengaruh proyek. 

• Tahap 2. Konsultasi pada tahap ini akan menekankan pada perolehan umpan balik dari draft pertama 

kerangka terpadu. Bank Dunia akan mengadakan sejumlah pertemuan tatap muka dan menghubungkan 

sejumlah tempat melalui konferensi video untuk memfasilitasi keterlibatan negara-negara sebanyak 

mungkin. Kelompok fokus dengan kalangan masyarakat yang terpengaruh oleh proyek akan berlanjut 

pada tahap ini, dan pemangku kepentingan yang terkait juga dapat memberikan masukan secara 

elektronis/on-line melalui situs web. Selain itu akan terdapat serangkaian konferensi elektronik yang 

membahas hal-hal khusus untuk mengumpulkan umpan balik atas topik-topik tertentu. 

• Tahap 3. Pada tahap ketiga dan terakhir, sebagian besar konsultasi akan dilakukan secara 

elektronik/on-line, dengan tambahan pertemuan tatap muka tertuju yang diadakan sesuai dengan 

kebutuhan. 

47. Situs web konsultasi. Suatu situs web khusus bagi konsultasi akan diluncurkan sebagai sarana 

untuk memberikan informasi tentang proses konsultasi, menyediakan dokumen-dokumen konsultasi, 

melakukan diskusi elektronik/on-line, dan juga menyediakan dokumen latar belakang atau pendukung 

untuk memberikan informasi tentang kontribusi para pemangku kepentingan kepada proses umpan balik. 

Situs web itu akan menyertakan suatu mekanisme untuk menerima komentar dan masukan tertulis secara 

elektronik/on-line (melalui suatu formulir survei, yang juga dapat dicetak dan kemudian dikirim melalui 

fax atau lewat pos). Seluruh komentar yang diterima melalui berbagai sarana ini akan diringkas dan 

tersedia pada situs web konsultasi ini dan dimuat secara berkala selama ketiga tahapan proses konsultasi. 

48. Bahasa konsultasi. Dokumen-dokumen konsultasi utama (seperti Pembahasan Pendekatan, 

rencana konsultasi dan komunikasi, draft pertama dan kedua kerangka terpadu) akan tersedia dalam bahasa 

Arab, China, Inggris, Prancis, Portugis, Rusia dan Spanyol. 

 

VIII. KEPEGAWAIAN DAN MANAJEMEN 

 

49. Kepegawaian dan manajemen proses. Proses tinjauan dan pembaruan kebijakan pengamanan 

akan dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari OPCS, SDN dan LEG, dengan partisipasi oleh EXT dan 

Daerah-Daerah (Region). Departemen Manajemen Risiko Operasi (Operations Risk 

Management/OPSOR) akan mengkoordinir pekerjaan tim tersebut. Tim gabungan itu akan menggunakan 

pengetahuan dan pengalaman Jaringan-Jaringan lain yang relevan. Tim itu juga akan bekerja erat dengan 



IFC dan MIGA, dan akan meminta masukan dari IEG, dan para pemangku kepentingan internal lainnya. 

Selama proses ini berlangsung, Manajemen akan bekerja bersama Dewan melalui CODE dan mengadakan 

uraian singkat secara teratur sehingga proses itu akan memperoleh manfaat dari pandangan Dewan. 

 

IX. LANGKAH BERIKUT 

 

50. Peluncuran kegiatan konsultasi Tahap 1. Setelah mengadakan diskusi dengan CODE, Manajemen 

akan meluncurkan tahap pertama dari kegiatan konsultasi. Naskah ini akan diterjemahkan dan tersedia 

untuk umum setelah diskusi CODE untuk memperoleh komentar selama periode empat bulan. Naskah ini 

dapat diakses pada tautan: www.worldbank.org/safeguardsconsultations. Situs ini akan dapat diakses tidak 

lama setelah diskusi CODE. Rencana komunikasi dan konsultasi juga akan tersedia secara 

elektronik/on-line (lihat Lampiran A). Dalam hal para pemangku kepentingan eksternal hendak 

memberikan komentar atau pertanyaan mengenai naskah ini, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan 

proses tinjauan dan pembaruan, mereka dapat mengirimkannya ke alamat email: 

safeguardconsult@worldbank.org. Serangkaian pertanyaan pengarah akan tersedia secara 

elektronis/on-line bersama-sama dengan Pembahasan Pendekatan ini. Pemangku kepentingan dapat 

menggunakan perangkat lunak konsultasi yang tersedia pada situs web konsultasi untuk memberikan 

tanggapan mereka. 

 

  



Lampiran A: Konsultasi Tahap 1 

Pada tahap awal konsultasi eksternal, Bank Dunia akan mengumpulkan masukan dan umpan balik tentang 

naskah Pembahasan Pendekatan, termasuk dari bidang-bidang berikut yang akan berguna sebagai 

informasi bagi draft kerangka terpadu: 

• aspek-aspek kebijakan pengamanan sosial dan lingkungan yang dapat ditingkatkan oleh Bank Dunia 

untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut tetap menjadi alat yang efektif dan efisien 

untuk mencapai pembangunan dan hasil-hasil berkelanjutan; 

• masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang dijumpai selama pelaksanaan kebijakan pengamanan; 

• prinsip-prinsip utama yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan dan yang harus 

dipertimbangkan oleh Bank Dunia, termasuk yang telah tercermin di dalam kebijakan pengamanan 

yang ada; 

• contoh-contoh kerangka sosial dan lingkungan berkelanjutan yang harus dipertimbangkan oleh Bank 

Dunia selama berlangsungnya tinjauan ini; 

• faktor-faktor tambahan yang harus dipertimbangkan oleh Bank Dunia di luar pendorong internal dan 

eksternal yang disebutkan di dalam naskah; 

• rekomendasi sesuai dengan bidang-bidang yang baru muncul seperti disebutkan di dalam naskah 

(seperti kecacatan; kesehatan pegawai dan keselamatan kerja; hak asasi, kepemilikan tanah dan sumber 

daya alam; kebebasan, persetujuan sebelum dan setelah menerima penjelasan untuk Penduduk Asli; 

gender; dan perubahan iklim); 

• contoh-contoh pendekatan manajemen risiko dan penilaian sosial dan lingkungan (yang digunakan 

oleh lembaga pemerintah maupun swasta) yang tidak tercakup di dalam kebijakan pengamanan yang 

ada, tetapi harus dipertimbangkan selama berlangsungnya tinjauan; 

• aspek-aspek evaluasi IEG tahun 2010 tentang kebijakan pengamanan dan rekomendasi yang 

menyertainya yang secara khusus bermakna penting bagi proses tinjauan dan pembaruan; 

• rekomendasi untuk membantu Bank Dunia mendorong suatu pembaruan kemitraan dengan para 

peminjamnya atas dasar komitmen bersama terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan; 

• bagaimana Bank Dunia dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada para peminjam dalam 

upaya mereka untuk memperkuat sistem dan kelembagaan sesuai dengan praktik-praktik pengamanan 

sosial dan lingkungan untuk mencapai lebih banyak hasil yang berkelanjutan di lapangan. 


