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1 PENGANTAR              

The global Fund untuk Terumbu Karang - Investasi Window ( “GCFR” atau “Dana”) berusaha untuk 
meningkatkan ketahanan dan kapasitas adaptasi dari ekosistem terumbu karang, masyarakat, sistem 
produktif dan bisnis yang bergantung pada mereka . Dana akan berinvestasi di perusahaan, proyek dan/atau 
teknologi di sektor-sektor berikut: 
  

1. Produksi laut yang berkelanjutan untuk mengatasi penangkapan ikan yang 
berlebihan, teknik penangkapan ikan yang merusak, dan mempercepat pemulihan: 

a. Perikanan berkelanjutan (misalnya pengurangan tangkapan 
sampingan, pengurangan jaring hantu, kontrol & pengawasan pemantauan, 
pemrosesan pasca tangkapan, keterlacakan rantai pasokan) 
b. Budidaya laut berkelanjutan (misalnya budidaya rumput laut, 
budidaya ikan bersirip atau budidaya udang) 
c. Akuakultur berkelanjutan (misalnya udang, pakan alternatif, dll.) 
d. Budidaya karang (misalnya usaha terumbu karang buatan, 
perusahaan teknologi evolusi terbantu, berkebun karang, dan usaha 
perbanyakan seksual) 

  
2. Ekowisata untuk mengatasi pariwisata yang tidak berkelanjutan dan mempercepat 
restorasi: 

a. Resor hotel yang dikelola secara berkelanjutan (yang dapat 
mencakup penerapan praktik dan teknologi restorasi karang di terumbu 
sekitarnya) 
b. Kegiatan wisata (surfing, diving, snorkelling, cruises) 

  
3. infrastruktur berkelanjutan mengatasi polusi: 

a. pengelolaan sampah plastik (misalnya bahan alternatif, 
pengumpulan dan pemilahan sampah, daur ulang plastik, AI dan pemilahan 
digital) 
b. pengolahan limbah dan air limbah 
c. Energi bersih lepas pantai 
d. Fasilitas penerimaan pelabuhan untuk mengatasi limbah cair yang 
dikeluarkan oleh kapal 
e. Pertanian berkelanjutan untuk mengurangi limpasan unsur hara 
(misalnya penggunaan pupuk alternatif, pertanian organik, pertanian presisi, 
daur ulang/penangkapan unsur hara). 
f. Taman pertanian pulau 

  
Sebagai bagian dari komitmennya terhadap manajemen risiko E&S yang sehat, operasi yang bertanggung 
jawab dan pembangunan berkelanjutan, IMF akan mengoperasikan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial 
(ESMS) sesuai dengan persyaratan dan standar Lembaga Pembiayaan Pembangunan (DFI) dan khususnya 
yang Dana Iklim Hijau dan Standar Kinerja IFC. Dana tersebut akan berkontribusi pada beberapa Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (“SDGs”), khususnya SDG 1 (Mengakhiri Kemiskinan) SDG 2 (Ketahanan 
Pangan), SDG 5 (Kesetaraan Gender), SDG 6 (Air dan Sanitasi), SDG 8 (Inklusif Pertumbuhan Berkelanjutan), 
SDG 13 (Perubahan Iklim), SDG 14 (Kehidupan di Bawah Air) dan SDG 15 (Ekosistem Terestrial). 
  
2              GFCR – KEBIJAKAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL 

  
pengantar 
The global Fund untuk Terumbu Karang - Investasi Jendela ( “GFCR” atau yang “Dana”) berkomitmen 
untuk meningkatkan ketahanan terumbu karang, ekosistem terkait dan populasi yang bergantung pada 
mereka . 
  



The GFCR dikelola oleh Pegasus Capital Advisors, pribadi, alter berbasis di AS perusahaan manajemen aset 
asli terakreditasi dengan Dana Iklim Hijau. Dana akan berusaha untuk bekerja dengan pengembang lokal dan 
sponsor proyek lainnya untuk mempromosikan kapasitas lokal. 
  
Pegasus Capital Advisors, LP . adalah perusahaan ekuitas swasta yang didirikan dan dipimpin oleh Craig 
Cogut. Sejak didirikan pada tahun 1996, Pegasus telah berinvestasi di lima dana ekuitas swasta 
dan menyebarkan lebih dari $2,6 miliar . Perusahaan berinvestasi di perusahaan dalam sektor keberlanjutan 
dan kesehatan yang mencari modal pertumbuhan strategis. 
  
Prinsip dan nilai 
  
The GFCR sepenuhnya selaras dengan, dan memberikan kontribusi untuk Pegasus tujuan 'untuk memerangi 
perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan mereka yang terkena dampak itu , sambil memberikan 
pada pengembalian traksi bagi investor. 
  
The GFCR berkomitmen untuk investasi bertanggung jawab dan mengharapkan komitmen yang sama ini dari 
lembaga mitra[1] . 
  
The GFCR memprioritaskan manajemen yang efektif dari E nvironmental dan S osial (E & S) risiko dan dampak 
yang terkait dengan investasi. The GFCR terutama berkaitan dengan m aximising keanekaragaman hayati 
ketekunan di suatu wilayah atau ruang geografis, pemeliharaan Jasa Ekosistem untuk populasi sasaran atau 
wilayah dan memaksimalkan kegigihan masyarakat ekologis rentan atau spesies 
  
The GFCR juga memprioritaskan proyek-proyek yang bermakna dan terukur berkontribusi pada SDGs, 
terutama SDG 1 (End Poverty) SDG 2 (Food Security), SDG 5 (Kesetaraan Gender), SDG 6 (Air dan Sanitasi), 
SDG 8 (Inklusif Pertumbuhan Berkelanjutan) , SDG 13 (Perubahan Iklim), SDG 14 (Kehidupan di Bawah Air) 
dan SDG 15 (Ekosistem Terestrial). 
  
The GFCR berkomitmen untuk menjaga, melaksanakan dan terus meningkatkan didokumentasikan 
Pengelolaan Lingkungan dan Sosial System (ESMS) untuk memastikan pelaksanaan kebijakan ini. ESMS 
mencakup E & S sistem kategorisasi yang konsisten dengan praktik setara dengan International Finance 
Corporation ( IFC ) , Bank Investasi Eropa ( EIB ) dan 
lainnya D PEMBANGUNAN F inance saya nstitutions (DFIs) . 
  
Lingkup dan penerapan 
The GFCR difokuskan pada sektor berikut: 

1. Produksi laut yang berkelanjutan untuk mengatasi penangkapan ikan yang 
berlebihan, teknik penangkapan ikan yang merusak, dan mempercepat pemulihan: 

a. Perikanan berkelanjutan (misalnya pengurangan tangkapan 
sampingan, pengurangan jaring hantu, kontrol & pengawasan pemantauan, 
pemrosesan pasca tangkapan, keterlacakan rantai pasokan) 
b. Budidaya laut berkelanjutan (misalnya budidaya rumput laut, 
budidaya ikan bersirip atau budidaya udang) 
c. Akuakultur berkelanjutan (misalnya udang, pakan alternatif, dll.) 
d. Budidaya karang (misalnya usaha terumbu karang buatan, 
perusahaan teknologi evolusi terbantu, berkebun karang, dan usaha 
perbanyakan seksual) 

  
2. Ekowisata untuk mengatasi pariwisata yang tidak berkelanjutan dan mempercepat 
restorasi: 

a. Resor hotel yang dikelola secara berkelanjutan (yang dapat 
mencakup penerapan praktik dan teknologi restorasi karang di terumbu 
sekitarnya) 
b. Kegiatan wisata (surfing, diving, snorkelling, cruises) 
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3. infrastruktur berkelanjutan mengatasi polusi: 
a. pengelolaan sampah plastik (misalnya bahan alternatif, 
pengumpulan dan pemilahan sampah, daur ulang plastik, AI dan pemilahan 
digital) 
b. pengolahan limbah dan air limbah 
c. Energi bersih lepas pantai 
d.   Fasilitas penerimaan pelabuhan untuk mengatasi limbah cair yang 
dikeluarkan oleh kapal 
e. Pertanian berkelanjutan untuk mengurangi limpasan unsur hara 
(misalnya penggunaan pupuk alternatif, pertanian organik, pertanian presisi, 
daur ulang/penangkapan unsur hara). 
f. Taman pertanian pulau 

  
E & S Kebijakan ini berlaku untuk para GFCR , serta nya perusahaan portofolio / proyek. 
  
Daftar pengecualian 
The GFCR telah mengadopsi daftar pengecualian yang dipatuhi dengan daftar pengecualian Lembaga 
Keuangan Pembangunan, termasuk IFC, KfW , EIB, Bank Eropa Rekonstruksi dan Pembangunan ( EBRD ) , 
dll  GFCR membutuhkan mitra untuk melaksanakan kegiatan mereka sesuai dengan nasional hukum, dan 
dengan cara yang konsisten dengan Standar Kinerja (PS) IFC dan praktik industri internasional yang baik, 
termasuk Pedoman Kesehatan & Keselamatan Lingkungan ( EHS ) Grup Bank Dunia yang relevan serta prinsip 
dan standar yang terkandung dalam undang-undang lingkungan Uni Eropa ( UE ) , di mana berlaku . IMF juga 
berkomitmen pada delapan konvensi inti Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Undang-Undang Hak 
Asasi Manusia Internasional, ketentuan utama yang tercermin dalam Standar Kinerja IFC yang relevan. (Lihat 
ESMS untuk full The GFCR Daftar Pengecualian dalam Lampiran 1 ). 
  
The GFCR rencana untuk menerapkan Standar Kinerja IFC untuk memenuhi persyaratan dari EIB, KfW , 
dan Dana Iklim Hijau ( GCF ) , sementara juga menghormati peraturan negara tuan rumah, dan sepenuhnya 
mengharapkan perusahaan portofolio / proyek untuk melakukan hal yang sama . The GFCR telah 
berkomitmen sendiri juga untuk Equator Principles (EP) untuk memfasilitasi investasi swasta Prinsip Equator 
Lembaga Pembiayaan (EPFIs) , yang PBB ( UN ) Global Compact serta U N Prinsip Investasi Bertanggung Jawab 
(Unpri). The GFCR yang berkomitmen untuk bekerja secara realistis dan pragmatis terhadap penerapan 
standar-standar ini dari waktu ke waktu. 
  
Implementasi Kebijakan 
Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tersebut, The GFCR telah mengembangkan Sistem 
Pengelolaan Lingkungan dan Sosial ( ESMS ) untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya 
dilaksanakan di seluruh rantai nilai (identifikasi proyek, pengembangan, investasi, pemantauan dan 
pelaporan). 
  
Kerangka ESMS mencakup elemen-elemen berikut: 

• Kebijakan E&S 
• Prosedur, yang sepenuhnya terintegrasi dengan siklus investasi dana secara keseluruhan 

o Penyaringan transaksi (termasuk daftar pengecualian) 
o Kategorisasi risiko 
o Uji tuntas E&S 

• Peralatan 
• Materi panduan dan protokol pelaporan 

  
Tanggung jawab E&S 
The GFCR ‘s Komite Investasi (IC) memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk menetapkan kebijakan ini dan 
mengawasi pelaksanaannya. The IC telah mengidentifikasi berkualitas E & S Manager 
(ESM) untuk mengelola pelaksanaan dari E & S Kebijakan dan ESMS dan laporan kepada dewan tentang kinerja 
ESMS (lihat tanggung jawab lebih lanjut dari ESM dalam bab 4 dari ESMS ). 
  



IC bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ada anggaran dan sumber daya yang sesuai untuk 
melaksanakan kebijakan ini. 
  
Pelaporan dan pertanggungjawaban 
The GFCR ‘s Komite Investasi dan mitra terbatas akan menerima laporan berkala tentang pelaksanaan dan 
efektivitas Dana ESMS dan kepatuhan dengan E & S Kebijakan ini. 
  
The GFCR bermaksud untuk membuat relevan E & informasi S tersedia untuk publik melalui Pegasus' situs. Ini 
termasuk menerbitkan kebijakan E&S di halaman web GFCR dan memasukkan informasi ringkasan dalam 
laporan tahunannya. 
  
The GFCR memiliki Mekanisme Pengaduan yang memungkinkan pihak ketiga untuk kekhawatiran kenaikan 
gaji tentang kepatuhan Dana dengan kebijakan ini dan / atau E & S dampak dari proyek-proyek yang 
dibiayai. Mekanisme Pengaduan dapat diakses melalui halaman web Pegasus . Pegasus memiliki alamat email 
“Umpan Balik” ( feedback@pcalp.com ) di halaman “Hubungi Kami” di situs webnya : 
https://www.pcalp.com/contact/ 
Selanjutnya lebih, yang GFCR akan memerlukan semua proyek untuk menerapkan mekanisme 
keluhan , khususnya tentang kinerja lingkungan dan sosial , yang akan proporsional dengan risiko dan dampak 
proyek. (Lihat Lampiran 11 dan 12) 
Pemangku kepentingan juga akan diberitahu tentang mekanisme ganti rugi GCF independen 
( https://irm.greenclimate.fund/case-register/file-complaint ) untuk mengajukan keluhan . Pemangku 
kepentingan diberitahu tentang mekanisme pengaduan secara tepat waktu sebelum pelaksanaan proyek 
(misalnya selama konsultasi pemangku kepentingan). 
  
Persetujuan 
Ini E & Kebijakan S dan ESMS telah telah sementara disetujui oleh para GFCR IC , yang 
berarti bahwa P kepemimpinan senior egasus telah menyetujui pengajuan proposal pendanaan dan semua 
lampiran, termasuk ESMS. 
  
                                                        
3              SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN DAN SOSIAL (ESMS) - TUJUAN DAN PENERAPAN 

The GFCR berkomitmen untuk manajemen risiko lingkungan dan sosial dan kinerja, dimulai dengan operasi 
sendiri. Karyawan dari para GFCR oleh karena itu dipandu oleh dana E internal dan kebijakan S dan Sumber 
Daya Manusia, yang telah diadopsi dari Pegasus dan sejalan dengan IFC PS2. Kebijakan internal ini memastikan 
bahwa para GFCR staf diperlakukan secara adil, disediakan dengan kondisi kerja yang aman, dan berlatih 
perlindungan lingkungan sesuai dengan hukum negara tuan rumah . Salinan kebijakan internal ini tersedia 
berdasarkan permintaan. 

Th adalah ESMS terdiri dari satu set prosedur yang akan diikuti untuk memastikan bahwa kami investasi 
memenuhi yang GFCR ‘s Lingkungan dan S osial ( E & S ) P EBIJAKAN. Ini termasuk proses penyaringan 
investasi potensial terhadap Daftar Pengecualian sebelum keputusan Go/No Go, untuk 
memastikan bahwa tidak ada investasi yang dilakukan dalam proyek atau perusahaan yang beroperasi 
dengan kegiatan yang dikecualikan.   Proses penyaringan memungkinkan kategorisasi sementara 
dari proyek - proyek yang diusulkan ke dalam proyek - proyek dengan risiko lebih tinggi, menengah dan lebih 
rendah (masing-masing Kategori A, B atau C) dan yang kemudian menentukan tingkat uji tuntas E&S yang 
diperlukan dan tindakan yang harus diambil untuk meminimalkan dampak potensial. Semua proyek yang 
dibiayai oleh para GFCR harus memenuhi persyaratan negara tuan rumah peraturan, yang relevan Standar 
Kinerja IFC dan baik praktik industri , masing-masing Pedoman EHS Kelompok Bank Dunia . 

ESMS mencakup penilaian proyek awal, pengembangan proyek, konstruksi dan operasi, hingga proyek keluar 
(dari dana) dan mencakup hal-hal berikut: 

• Penilaian dan penyaringan awal 

• Kategorisasi potensi risiko E&S 
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=id&u=https://irm.greenclimate.fund/case-register/file-complaint


• Penilaian proyek/uji tuntas yang mendetail dan penentuan standar E&S 

• Identifikasi langkah-langkah mitigasi, pemantauan dan pengelolaan yang diperlukan untuk 
memastikan kepatuhan terhadap standar yang sesuai 

• Konsultasi dan pelibatan pemangku kepentingan yang terinformasi (Lampiran 13) 

• Mekanisme pengaduan 

• Pencantuman persyaratan E&S dalam dokumentasi hukum proyek 

• Pemantauan kinerja proyek untuk memastikan kepatuhan dengan standar hingga proyek 
keluar 

• Pelaporan internal tentang kinerja E&S dari proyek yang dibiayai ke GFCR 

• Pelaporan eksternal kepada pemangku kepentingan  

  

Ringkasan proses (lihat diagram flowchart di bawah): 

  

 
  
4              ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB 

The GFCR memiliki ditunjuk E & S Manajer (ESM) yang memiliki pengawasan untuk pelaksanaan ESMS. ESM 
memiliki akses ke lingkungan perusahaan Pegasus dan sumber daya keberlanjutan, serta spesialis dan 
konsultan eksternal lokal/internasional tambahan yang diperlukan , untuk memastikan bahwa investasi 
dilakukan sesuai dengan kebijakan E&S. 

Tanggung jawab ESM meliputi: 

• Mengawasi pelaksanaan ESMS dan tinjauan berkala , perbaikan dan amandemennya ; 
• Pelaporan rutin ke t ia GFCR IC tentang kinerja ESMS 
• Pastikan bahwa setiap proyek telah telah disaring terhadap GFCR E & S 
Kebijakan, Pengecualian Daftar , dan bahwa proyek yang diusulkan telah dikategorikan potensi 
E & risiko S ; 
• Memastikan bahwa kerangka acuan ESIA mematuhi Kebijakan E&S GFCR ; 



• Dur ing proyek due diligence , memastikan bahwa GFCR E & S meninjau prosedur, bimbingan 
dan daftar periksa telah 
diikuti dan bahwa para proyek lingkungan al performanc e / kepatuhan terhadap persyaratan 
yang berlaku telah dinilai; 
• Memastikan bahwa proyek - proyek dalam portofolio diawasi dan dipantau terhadap 
kepatuhan berkelanjutan dengan persyaratan yang berlaku ; 
• Tinjau semua laporan pemantauan E&S proyek yang dikirimkan 
• Siapkan e tahunan nvironment dan sosial kinerja r eport, 
berdasarkan periodik monitoring laporan s pra dikupas oleh investee perusahaan , dan E 
lainnya & S laporan bahwa mungkin diperlukan ; 
• Memberikan pelatihan kepada tim investasi tentang kebijakan dan prosedur E& S ; 
• Bekerja dengan GFCR dan Pegasus senior yang m anajemen untuk memastikan bahwa 
sumber daya yang memadai tersedia untuk efektif menerapkan asi dari kebijakan dan prosedur 
E & S ; 
• Memelihara arsip konsultan dan spesialis lingkungan yang memenuhi syarat yang dapat 
dipanggil untuk membantu dalam melakukan tinjauan lingkungan , audit dan ESIA ; (lihat 
Lampiran 10) 
• Memastikan bahwa Mekanisme Pengaduan tersedia dan komentar dikelola sesuai 
dengan Kebijakan E&S GFCR ; (lihat Lampiran es 11 dan 12 ) 
• Memastikan bahwa dokumen E&S proyek dikelola dan diajukan dengan benar sesuai dengan 
kebijakan penyimpanan dokumen Pegasus 

 Ringkasan tanggung jawab E&S (lihat diagram diagram alur di bawah): 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

  

Perkiraan anggaran untuk Implementasi ESMS 

Kegiatan ESMS sebagian besar akan terkonsentrasi selama periode investasi dana (kira-kira 7 tahun). Setelah 
itu, Manajer E&S terutama akan fokus pada pelaporan tahunan dan keluhan yang mungkin timbul. 

  

Primary responsibility: 

• ES Manager 
• Investment team 
(to ensure compliance 
with eligibility criteria 
and risk categorization) 

Screening Due Diligence Investment 
Decision

Investment 
Agreement

Holding, 
Monitoring & 

Reporting
Exit

Primary responsibility: 

• ES Manager (to 
ensure ESIA, 
ESAP, etc. are 
conducted) 

Secondary 
responsibility: 

• Project staff 
• Contractors/ 

external 
consultants 

Support: 

• Investment team 

Primary responsibility: 

• Investment 
Committee (to make 
an informed decision 
taking into account 
E&S issues) 

Support: 

• ES Manager 
• Investment team 
 

Primary responsibility: 

• Investment and legal 
team (to include E&S 
issues in formal 
agreements) 

Support: 

• ES Manager 

Primary responsibility: 

• ES Manager (to 
implement ESMMP) 

Secondary responsibility: 

• Project staff 
• Contractors/ external 

consultants 
Support: 

• Investment team 

Primary responsibility: 

• Investment 
Committee (to make 
an informed 
decision taking into 
account E&S issues) 

Support: 

• ES Manager 
• Investment team 
 



Aktivitas Biaya tahunan 
dalam USD$ 

Total biaya untuk 
7 tahun pertama 
dalam USD$ 

Uji coba dan penyempurnaan ESMS (“learning by 
doing”) selama enam bulan pertama 

15.000 15.000 

Pelatihan karyawan GFCR di tingkat operasional 
(pelatihan awal & berulang) 

10.000 70.000 

Layanan pengembangan kapasitas dengan 
pemrakarsa proyek lokal (lokakarya ESMS dan 
pelatihan E&S langsung selama kunjungan lokasi 
proyek) 

20.000 140.000 

Tim E&S Fund 300.000 2.100.000 

Pakar eksternal ( misalnya untuk meninjau ESIA, 
ESAP, dan dokumen lainnya) 

100.000 700.000 

Logistik, perjalanan, dll. 40.000 280.000 

Laporan tahunan (monitoring, desain, penerbitan) 40.000 280.000 

      

JUMLAH PER TAHUN 525.000   

JUMLAH LEBIH DARI 7 TAHUN   3, 585 , 000 

  

  
5              PENYARINGAN DAN KATEGORISASI POTENSI RISIKO 

Bagian ini berlaku untuk tinjauan E&S awal proyek dan persetujuan untuk melanjutkan proyek sebagai hasil 
dari pertemuan keputusan Go/No Go awal. Ini termasuk daftar pengecualian skrining, identifikasi risiko awal, 
potensi E & isu-isu S, penugasan PS yang berlaku, penugasan sementara E & S c ategorization dan komunikasi 
dari temuan kepada manajer proyek. 

P roposed p rojects yang diputar terhadap GFCR E & S Kebijakan dan exc daftar lusion (lihat Lampiran 1) di 
awal poi n t keterlibatan untuk menentukan apakah proyek tersebut dapat diterima. Ini termasuk penyaringan 
terhadap semua PS IFC untuk menilai penerapannya dan tingkat risikonya. Jika ini melibatkan suatu kegiatan 
dikecualikan, atau proyek tidak sesuai dengan E & S Kebijakan , maka proyek tidak akan 
dianggap salah lanjut.   Untuk proyek tidak pada daftar pengecualian, ESM akan memastikan bahwa 
awal penilaian potensi E & S risiko ini dibuat berdasarkan proyek i nformasi yang disediakan oleh manajer 
proyek pada tahap itu , dan kunjungan situs mana yang berlaku . U menyanyikan sampel checklist pada 
Lampiran 5 , E S M akan memastikan bahwa sebuah sementara c ategory ditugaskan untuk proyek dan 
daftar diantisipasi signifikan E & S risiko. Faktor risiko terkait iklim juga dipertimbangkan sejalan dengan 
Satuan Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim (TCFD). Ini termasuk penilaian risiko fisik dan transisi 
yang disebabkan oleh perubahan iklim yang dapat berdampak finansial pada proyek. Tujuan dari ini adalah 
untuk mengetahui tingkat usaha dalam menilai risiko E & S selama preparatio n proyek, dan tingkat rinci E & 
S due diligence diperlukan untuk menginformasikan Go / No Go keputusan 
pertemuan s . T dia c ategory dari proyek secara keseluruhan risiko adalah accordi ng dengan tabel di bawah : 

Kategorisasi Risiko E& S 
Kategori   Contoh 

A 
Kegiatan bisnis dengan 
potensi risiko dan/atau dampak 
lingkungan atau sosial merugikan 

Produksi Laut Berkelanjutan 
- Memancing d rift net skala besar di lingkungan laut            

Ekowisata 



yang signifikan yang beragam, 
tidak dapat diubah, atau belum 
pernah terjadi sebelumnya. 

- Operasi jalur pelayaran besar s          
Infrastruktur Berkelanjutan 

- Pengelolaan limbah berbahaya          
- Energi lepas pantai yang besar          

B 

Kegiatan usaha dengan 
potensi risiko dan/atau dampak 
lingkungan atau sosial yang 
merugikan 
dan terbatas jumlahnya, 
umumnya spesifik lokasi, 
sebagian besar dapat dibalik, dan 
siap ditangani melalui langkah-
langkah mitigasi. 

Produksi Laut Berkelanjutan 
- Perikanan, budidaya laut, dan budidaya perikanan yang 

berkelanjutan (misalnya budidaya rumput laut, 
budidaya ikan bersirip atau udang – dan budidaya 
laut)          

- Budidaya karang          
Ekowisata : 

- Resor hotel yang dikelola secara berkelanjutan          
  

Infrastruktur Berkelanjutan 
- Meningkatkan pemilahan sampah :          

• Garis pemilahan MSW 
• Pabrik pengomposan 
• Pencernaan Anaerobik 
• Pabrik daur ulang 
• Pirolisis dan Gasifikasi (tanpa adanya 
oksigen)[2] 

- Pertanian regeneratif          
- Irigasi Berkelanjutan          
- Air dan sanitasi:          

• Pabrik pengolahan air limbah 

C 

Kegiatan bisnis dengan risiko 
dan/atau dampak lingkungan 
atau sosial yang minimal atau 
tidak merugikan. 

Produksi Laut Berkelanjutan 
- Proyek keterlacakan rantai pasokan          

  
Ekowisata 

- Kecil-ukuran t kegiatan ourist: Surf, diving, snorkeling          
  

Infrastruktur Berkelanjutan 
- Perkuatan infrastruktur berkelanjutan yang ada 

( misalnya , perkuatan sistem irigasi yang ada)          
  

Proses penyaringan dan kategorisasi investasi yang diusulkan menghasilkan klasifikasi potensi risiko. Ini 
menentukan tingkat persyaratan E&S yang harus dilakukan sebagai berikut: 

• Semua transaksi Kategori A (yaitu yang mungkin memicu PS 5-8) harus memiliki Penilaian 
Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA) formal yang disiapkan sesuai dengan ketentuan PS1 IFC 
dan persyaratan peraturan negara tuan rumah. ESIA akan dilakukan oleh konsultan yang 
memenuhi syarat dan harus berisi Rencana Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan dan Sosial 
(ESMMP). Lampiran 2 berisi deskripsi PS dan persyaratan dan Lampiran 6 daftar periksa untuk 
memeriksa kepatuhan terhadap PS yang juga berfungsi sebagai garis besar untuk ESIA dan 
ESMMP . Selanjutnya, Pegasus tidak diakreditasi untuk proyek Kategori A oleh GCF dan oleh 
karena itu, GFCR tidak akan berinvestasi dalam proyek Kategori A apa pun kecuali dan sampai 
saat (jika ada) akreditasi Pegasus ditingkatkan untuk mengizinkan investasi dalam proyek 
Kategori A. 

• Semua Kategori B transaksi memerlukan a / terbatas difokuskan ESIA yang juga 
mencakup sebuah Pengelolaan Lingkungan dan Sosial dan Pemantauan Rencana 
( ES M MP ) untuk mengelola risiko yang teridentifikasi. disiapkan oleh para pengembang 
proyek dan ES Manager atau oleh sebuah konsultan yang memenuhi syarat di mana 
diperlukan untuk memenuhi persyaratan negara tuan rumah dan yang berlaku IFC 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn2


PS ( s ee Lampiran 2) . Untuk proyek yang memicu PS 5-8 (misalnya semacam pemukiman 
kembali), rencana aksi pemukiman kembali (misalnya sesuai dengan Buku Pegangan IFC untuk 
Mempersiapkan Rencana Aksi Pemukiman Kembali) atau rencana aksi restorasi mata 
pencaharian dan keanekaragaman hayati , misalnya, harus disiapkan selama tahap persiapan 
proyek (lihat Lampiran 15 dan Lampiran 16) . Pengembangan rencana aksi keanekaragaman 
hayati harus mengikuti Catatan Panduan 6 IFC (IFC, 2012b) dan standar yang relevan dengan 
industri . Kerangka pengaman yang diuraikan dalam Lampiran 15 dan 16 juga berfungsi sebagai 
referensi tentang masalah apa yang harus ditangani dalam rencana aksi . 

• Semua transaksi yang diusulkan dengan Kategori C klasifikasi akan diperlukan untuk 
memenuhi persyaratan negara tuan rumah legislatif dan peraturan dan dimanapun practica l GS 
Persyaratan . Proyek akan dipantau sepanjang hidupnya untuk menentukan apakah risikonya 
tetap rendah atau apakah diperlukan penilaian tambahan. 

Peran / Tanggung Jawab ESM 

• Pastikan bahwa setiap proyek telah disaring berdasarkan Kebijakan E&S GFCR , Daftar 
Pengecualian , dan kemudian dikategorikan untuk potensi risiko E&S; 
• Siapkan Memo Penyaringan E&S (lihat memo penyaringan di Lampiran 5 ); 

• Tinjauan berkelanjutan atas kategorisasi risiko, dan penyesuaian sesuai kebutuhan; 

Catatan dan dokumentasi akan mencakup hal-hal berikut: 
• Kata-kata pertimbangan E&S dicatat dalam daftar periksa G o /N o G o (Lampiran 5) ; 
• Kapan dan jika misi pra-diligence dilakukan, Scoping Mission BTOR 

  
6 UJI TUNTAS              

Bagian ini menjelaskan prosedur uji tuntas E&S untuk investasi potensial yang melewati tahap penyaringan 
awal.  Tujuan uji tuntas E&S adalah untuk: 

• Mengidentifikasi dan menilai potensi risiko dan/atau dampak E&S, baik merugikan maupun 
menguntungkan, terkait dengan proyek yang diusulkan (lihat Lampiran 3 dan Lampiran 5) ; 
• Kunjungi lokasi proyek, area pengaruh , fasilitas terkait dan orang-orang yang terkena 
dampak proyek ; 
• Siapkan, atau e nsure bahwa pemrakarsa proyek / investee memiliki p Repar ed , sebuah 
ESIA dan ESMMP dalam kaitannya dengan persyaratan Pedoman PS dan EHS; Investee 
diberikan layanan peningkatan kapasitas yang diperlukan untuk menyiapkan ESIA dan ESMMP 
sehubungan dengan persyaratan PS dan Pedoman EHS (lihat Lampiran 6) melalui dukungan 
Bantuan Teknis, ESM atau konsultan eksternal. 
• Menentukan area ketidakpatuhan terhadap persyaratan PS IFC dan ketentuan Pedoman 
EHS; 
• Identifikasi tindakan/informasi yang diperlukan untuk menangani kepatuhan E&S selama 
fase uji tuntas; 
• Mengidentifikasi tindakan/informasi yang akan dibahas dalam dokumentasi hukum 
kontrak; 
• Siapkan, sesuai kebutuhan, ESAP yang berisi tugas-tugas khusus yang dirancang untuk 
menutup kesenjangan yang diamati dalam ESIA; 
• Beri penjelasan singkat kepada IC tentang risiko dan peluang E&S material (misalnya 
melalui n ESRS sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 7 atau dokumentasi lainnya) 

Kajian Awal : A n E & S Angket (lihat Lampiran 5 ) disiapkan untuk menggambarkan risiko proyek di bawah IFC 
PS (Lihat Lampiran 2) dan untuk mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja terhadap standar-
standar ini ; semua PS akan dinilai dengan memperhatikan potensi risiko.  

Term Sheet : GFCR akan berusaha untuk menegosiasikan term sheet tingkat tinggi dengan perusahaan/proyek 
target yang mencakup periode eksklusivitas sebelum menghabiskan sumber daya material untuk peluang 
tersebut. 



Konsultan Pihak Ketiga : GFCR dapat melibatkan satu atau lebih konsultan pihak ketiga untuk membantu dalam 
uji tuntas E&S dan pengembangan Rencana Aksi E&S. 

Uji Tuntas Investasi : GFCR akan melakukan uji tuntas investasi untuk menilai peluang dari perspektif 
keuangan, termasuk manajemen utama, bisnis/operasi, industri/pasar, model keuangan, dan struktur 
investasi. Memo komite investasi akan disiapkan dan satu atau lebih rapat komite investasi akan diadakan jika 
ada peluang yang dibahas. Memo IC juga akan merangkum risiko dan peluang E&S material. 

Pengungkapan Publik: ESM akan memastikan bahwa persyaratan yang berkaitan dengan konsultasi publik dan 
pengungkapan, sebagai bagian dari proses ESIA formal, serta persyaratan keterlibatan pemangku kepentingan, 
dipenuhi sepenuhnya sebelum penutupan keuangan. Dalam kasus Proyek Kategori B, ESIA 
dan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Sosial (ES M MP) akan diungkapkan setidaknya 30 
hari sebelum keputusan otoritas yang menyetujui. Laporan upaya perlindungan akan tersedia dalam bahasa 
Inggris dan bahasa lokal (jika bukan bahasa Inggris). Laporan akan diserahkan ke GCF dan tersedia untuk GCF 
melalui tautan elektronik di Pegasus dan situs web GCF serta di lokasi yang nyaman bagi masyarakat yang 
terkena dampak sesuai dengan persyaratan Kebijakan Pengungkapan Informasi GCF dan Bagian 7.1 dari 
(Pengungkapan Informasi) dari Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF. 

  

Peran / Tanggung Jawab ESM 
• E nsure bahwa E & S Angket telah selesai dengan baik; 
• Pastikan bahwa bagian E&S dari Lembar Informasi Proyek mencerminkan kesimpulan 
Kuesioner E&S; 
• Meninjau tawaran layanan dari konsultan E&S untuk penyelesaian studi kelayakan proyek 
(konten E&S); 
• Pastikan bahwa n E & S Rencana Aksi (ESAP) telah prepar ed , di mana diperlukan 
• Pastikan bahwa perjanjian kunci disertakan dalam kontrak 
• Lakukan tinjauan akhir dokumentasi proyek untuk kepatuhan 
terhadap Kebijakan E&S GFCR . 

  
Catatan dan Dokumentasi 
Informasi berikut disimpan dalam sistem pengarsipan dokumentasi GFCR termasuk: 

• TOR s dan proposal untuk E S IA s (Lihat Lampiran 4) 
• ESIA (lihat Lampiran 6) 
• Semua informasi dan dokumen penilaian E&S yang tersedia; 
• Risalah rapat termasuk tindakan yang diambil untuk mengatasi rekomendasi; 
• Informasi material penilaian proyek dan ESAP s , termasuk tindakan tambahan disepakati 
untuk memastikan bahwa dokumen penilaian yang lengkap; 
• Persetujuan TOR yang digunakan untuk ahli eksternal; 
• Misi uji tuntas E&S (Laporan Kembali ke Kantor) BTOR. 

  
7              PERJANJIAN INVESTASI DAN CORRECTIVE ACTION S UNTUK MENCAPAI KEPATUHAN 

Langkah 1 : Setelah yang terakhir keputusan untuk berinvestasi dalam sebuah proyek telah 
dibuat oleh GFCR ‘s I C , ESM akan berhubungan dengan Proyek / Investasi Manager dan Project Pengacara, 
untuk memastikan bahwa setiap resmi E S M M P atau ESAP persyaratan ( contoh diberikan dalam Lampiran 
8) yang dimasukkan ke dalam investasi, perjanjian pembiayaan Engineering Procurement Construction 
( EPC ) / Operation & Maintenance ( O&M ) / kontrak / sub-kontrak, dalam setiap kasus sejauh yang berlaku. 

Langkah 2 : GFCR kemudian akan merundingkan dan menyetujui dengan berbagai mitra proyek ketentuan 
EHS dan kondisi investasi dalam perjanjian pembiayaan . Ini biasanya terdiri dari persyaratan E& S standar 
yang berlaku untuk semua investasi, dan kondisi spesifik dan pelaporan proyek yang diidentifikasi selama uji 
tuntas E& S. Mereka akan diwakili dalam dokumen hukum misalnya sebagai general E & definisi S, pernyataan 
dan jaminan, kondisi pencairan, dokumen kontrak untuk EPC / O & M kontraktor dan / atau perjanjian 
mengenai kepatuhan dengan re quirements seperti yang didefinisikan oleh GFCR ‘s E & S Kebijakan. Tindakan 



mitigasi penting alamat kesenjangan dengan GFCR ‘s E & S Kebijakan akan disertakan dalam setiap perjanjian 
investasi sebagai kondisi berinvestasi ment. F atau c pada proyek egory A dan B , ini harus dimasukkan 
sebagai ESAP . 

Peran / Tanggung Jawab ESM 
• Pastikan bahwa persyaratan E&S dimasukkan ke dalam perjanjian hukum 
• Pastikan bahwa perjanjian investasi dengan mitra proyek s termasuk E & S istilah yang 
relevan, menurut GFCR ‘s E & S Kebijakan, dan bahwa tindakan mitigasi dirangkum dan 
termasuk sebagai ESAP 

Catatan dan Dokumentasi 
• Keputusan investasi saya e ting kesimpulan dan langkah-langkah tindak lanjut 
• ESAP dan perjanjian investasi/perjanjian E&S kontraktual 

  
8 PEMANTAUAN , PENGAWASAN , PELAPORAN              

The E & S kinerja proyek dan kontraktor proyek akan diawasi dan dimonitor untuk memastikan kepatuhan 
dengan perjanjian investasi dan setiap ESIA, ESM M P dan persyaratan ESAP berdasarkan berikut kegiatan : 

• Situs periodik kunjungan oleh GFCR ESM (atau konsultan pihak ketiga) selama 
konstruksi , sesuai dengan tingkat risiko EHS dan centang pada ESM M P dan pelaksanaan 
ESAP ; 
• Penyampaian rutin laporan kemajuan oleh kontraktor EPC o n setiap tindakan dan 
persyaratan pemantauan didokumentasikan dalam ESAP setuju untuk memperbaiki beredar 
E HS adalah menggugat ; 
• Melaporkan setiap insiden EHS (lingkungan, sosial, kematian) ke GFCR dalam waktu 3 hari 
setelah kejadian 
• Commissioning laporan audit lingkungan eksternal oleh ESM yang mungkin akan dianggap 
perlu ; 
• Sebuah kembali ke kantor laporan pengawasan (BTOR) akan disusun berdasarkan kunjungan 
situs, audit dan tindakan eksternal setuju untuk memperbaiki outstand ing E & S penting ; 

Peran / Tanggung Jawab ESM 
• Pastikan bahwa kunjungan lapangan berkala dilakukan sesuai dengan jadwal konstruksi dan 
tanggal penyelesaian item ESAP 
• Pastikan kontraktor EPC mengirimkan laporan kemajuan rutin 
• Tinjau laporan kemajuan dan pastikan bahwa setiap insiden E&S dilaporkan 
• Pastikan bahwa laporan disiapkan berdasarkan kunjungan lapangan dan audit eksternal 
• Pastikan Mekanisme Pengaduan di tempat, sedang dilaksanakan secara efektif 
dan bahwa keluhan sedang ditangani 
• Pastikan bahwa struktur laporan yang diformat disampaikan oleh kontraktor EPC selama 
konstruksi dan kontraktor O&M selama operasi. Laporan tersebut akan berisi bukti kinerja E&S 
proyek dan kepatuhan terhadap ESAP, kontrak, dan kondisi peraturan 
• Pastikan laporan keluar E&S disiapkan, tindakan restoratif telah dilakukan, dll. (Pastikan 
daftar periksa keluar telah selesai) 

  
Catatan dan Dokumentasi 

• Laporan proyek , BTOR, laporan status ESAP yang diajukan dalam sistem dokumentasi GFCR 
9 CATATAN, DOKUMENTASI, DAN KONTROL KUALITAS               

ESM adalah orang utama untuk memastikan kontrol kualitas untuk tugas, keluaran, dan dokumen terkait 
E&S. Kontrol dokumen sangat penting. Semua E & S studi, ES IA dokumentasi, tujuan misi proyek, BTORs, 
ESRS s , ESAP s , E & S izin s dan informasi terkait disimpan dalam GFCR sistem pencatatan dokumen yang 
dikelola oleh Pegasus . 



ESM, dengan dukungan dari staf pendukung administratif GFCR , memastikan bahwa uji tuntas, catatan 
pemantauan , dan dokumen yang dikumpulkan dipelihara dan selalu diperbarui. 

ESM akan memastikan bahwa prosedur ESMS ditinjau secara berkala. ESMS tunduk ulasan terus menerus dan 
improveme nt ; itu akan tunduk pada tinjauan eksternal setelah tiga tahun beroperasi. 
  
Peran / Tanggung Jawab ESM 

• Pastikan bahwa semua studi E&S, ESIA, BTOR, ESRS (Lihat Lampiran 7) , ESAP, dan jenis 
dokumentasi E&S lainnya disimpan dalam sistem pencatatan dokumen GFCR 
• Pastikan bahwa catatan pemantauan dan dokumen lainnya dipelihara dan tetap up-to-date 
• Memastikan bahwa prosedur ESMS menjalani audit internal berkala 
• Pastikan prosedur ESMS menjalani tinjauan eksternal setelah tiga tahun beroperasi 

  
Catatan dan Dokumentasi 

• Studi E&S, ESIA, BTOR, ESRS, ESAP, izin E&S, audit ESMS internal dan tinjauan ESMS 
eksternal yang diajukan dalam sistem dokumentasi GFCR 

  
10           LAPORAN PEMANTAUAN TAHUNAN (AMR s ) 

Langkah 1 : Aku n Selain pengawasan periodik dan laporan pemantauan disiapkan oleh kontraktor / 
operator s , c ategory A dan B proyek akan diminta untuk menyerahkan laporan pemantauan 
tahunan (AMR) merinci kemajuan terhadap ESM M P dan item ESAP , sebuah nd untuk melaporkan kepatuhan 
terhadap ketentuan kontrak, termasuk konten berikut : 

• laporan penyelesaian pasca konstruksi yang menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan 
daerah dan penerimaan izin operasi / izin operasi ; 
• Data pemantauan lingkungan yang diperlukan ( misalnya , kualitas udara/air, air limbah, 
limbah padat, kebisingan) ; 
• Data K3 dan Lost Time Incident (kecelakaan, korban jiwa, keselamatan jiwa dan kebakaran) . 

  
Langkah 2 : Tahunan E & S R eport dari GFCR ( s ee Lampiran 9) . Laporan kinerja tahunan akan disiapkan 
dengan merinci bagaimana dana tersebut telah menerapkan ESMS sepanjang tahun, setiap perubahan, 
peningkatan, dan perincian kinerja E&S dari perusahaan/proyek investee, sesuai dengan persyaratan 
pelaporan DFI . 
  
Langkah 3 : Ringkasan Laporan E&S Tahunan akan diposting di halaman web GFCR , yang terletak di situs 
web Pegasus . (alamat halaman web yang akan dimasukkan) . 
  
Peran / Tanggung Jawab ESM 

• Pastikan bahwa proyek mengirimkan AMR ke GFCR 
• Pastikan pasca konstruksi selesai laporan s , dan laporan lainnya, yang disampaikan 
• Pastikan bahwa data pemantauan E&S dimasukkan ke dalam basis data / perangkat lunak 
pemantauan yang relevan 
• Pastikan bahwa laporan E&S tahunan disiapkan di tingkat dana 
• Pastikan ringkasan laporan tahunan ini disiapkan dan diposting di halaman web GFCR 

  
Catatan dan Dokumentasi 

• AMR yang diajukan dalam sistem dokumentasi GFCR 
LAMPIRAN 1: DAFTAR PENGECUALIAN GFCR 

GFCR tidak membiayai, secara langsung atau tidak langsung, proyek-proyek yang melibatkan hal-hal berikut: 
• Kategori A Proyek dengan risiko lingkungan dan sosial merugikan yang signifikan yang 
beragam, tidak dapat diubah, atau belum pernah terjadi sebelumnya 
• Proyek limbah non-hukum dan non-berkelanjutan, termasuk: 



o Pergerakan lintas batas limbah dilarang berdasarkan hukum internasional, 
kecuali sesuai dengan Konvensi Basel dan peraturan yang mendasarinya 
o Proyek pembakaran sampah kota besar yang tidak disortir 

• Proyek Hidro Besar (> 100 MW) dan proyek hidro yang mencakup pembangunan 
bendungan dan /atau proyek run-of-the-river 
• Proyek yang melibatkan pemukiman kembali fisik yang besar (lebih dari 200 orang terkena 
dampak) 
• Kegiatan yang dilarang oleh undang-undang negara tuan rumah atau konvensi internasional 
yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya keanekaragaman hayati atau warisan 
budaya 
• Penghancuran kawasan Nilai Konservasi Tinggi 
• Proyek yang berdampak negatif terhadap masyarakat adat 
• Proyek merusak warisan budaya 
• Proyek yang mengakibatkan pembatasan hak dan kebebasan individu masyarakat, atau 
pelanggaran hak asasi manusia; 
• Produksi , atau memperdagangkan , produk atau aktivitas apa pun yang dianggap ilegal 
menurut undang-undang atau peraturan negara tuan rumah (yaitu nasional), atau konvensi 
dan perjanjian internasional, atau tunduk pada penghentian atau larangan internasional, 
seperti: 

o Produksi atau perdagangan produk yang mengandung PCB 
o Produksi atau perdagangan obat-obatan, pestisida/herbisida dan zat 
berbahaya lainnya yang harus dihentikan atau dilarang secara internasional 
o Produksi atau perdagangan bahan perusak ozon yang harus dihentikan 
secara internasional 
o Perdagangan satwa liar , produksi atau perdagangan produk satwa liar 
diatur di bawah CITES 
o Perdagangan barang tanpa izin ekspor atau impor yang dipersyaratkan 
atau bukti lain otorisasi transit dari negara ekspor, impor, dan jika berlaku, 
transit 

• Produksi atau perdagangan senjata dan amunisi 
• Produksi atau kegiatan yang melibatkan bentuk-bentuk kerja paksa atau pekerja anak yang 
berbahaya atau eksploitatif sebagaimana didefinisikan dalam standar inti ketenagakerjaan 
ILO   
• Produksi kosmetik dll . melibatkan pengujian pada hewan 
• Operasi penebangan komersial untuk digunakan di hutan basah tropis primer 
• Produksi kayu atau produk kayu selain dari hutan yang dikelola secara lestari (perusahaan 
dengan kurang dari 50% penasihat penatalayanan hutan - produksi bersertifikat tidak 
termasuk ) 
• Segala aktivitas bisnis yang melibatkan pornografi 
• Produksi atau distribusi media rasis, anti-demokrasi dan/atau neo-Nazi 
• Produksi atau perdagangan minuman beralkohol (tidak termasuk bir dan anggur) 
• Produksi atau perdagangan tembakau 
• Perjudian, cas inos, dan perusahaan sejenis 
• Produksi atau perdagangan bahan radioaktif  
• Produksi atau penggunaan atau perdagangan serat asbes tidak terikat atau produk yang 
mengandung asbes 
• Memancing jaring apung di lingkungan laut 
• Pengiriman minyak atau zat berbahaya lainnya di kapal tanker yang tidak sesuai dengan 
persyaratan IMO 

LAMPIRAN 2: IFC P ERFORMANCE S TANDARDS 

pengantar 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=id&u=http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=id&u=http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm


Pada tahun 2012 IFC memperbarui Standar Kinerja Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial (PS) dan dokumen 
terkait sebagai : 

1. Standar Kinerja 1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial              

2. Standar Kinerja 2: Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja              

3. Standar Kinerja 3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi              

4. Standar Kinerja 4: Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat              

5. Standar Kinerja 5: Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa              

6. Standar Kinerja 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang 
Berkelanjutan              

7. Standar Kinerja 7: Masyarakat Adat              

8. Standar Kinerja 8: Warisan Budaya              

Kedelapan PS ini mendefinisikan tanggung jawab klien untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial 
mereka. Perubahan yang paling signifikan adalah peran yang diharapkan dari 'klien' . 

Ringkasan: 

Bagian berikut meringkas Standar Kinerja . Ini harus dibaca bersama dengan Catatan Panduan PS serta 
berbagai Catatan Praktik Baik IFC yang telah dikembangkan oleh IFC . 

Tindakan : Setiap pertanyaan harus dijawab ya atau tidak , alasan yang diberikan, dan dokumen 
pendukung yang dilampirkan jika diperlukan 

  

PS 1: PENILAIAN DAN MANAJEMEN DARI LINGKUNGAN DAN SOSIAL DAN RISIKO DAMPAK 

Program Penilaian dan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial 

• Apakah perusahaan investee /Kontraktor EPC/M&E/Sipil/O&M memiliki sistem manajemen 
untuk mengidentifikasi dan mengelola dampak dan risiko lingkungan dan sosial dari konstruksi 
dan operasi proyek ? Apakah sistem mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi dan kinerja yang 
mengatasi dampak dan risiko operasi? (Misalnya, Penjaminan Mutu; Lingkungan, Kesehatan, 
Keselamatan & Sosial) 
• Seberapa sering investee meninjau dan memperbarui sistem? 
• Apakah perusahaan memiliki sumber daya yang dialokasikan untuk mendukung ini? 
• Apakah mereka memiliki sertifikasi praktik terbaik (ISO )? 

Organisasi 

• Apakah ada orang yang bertanggung jawab untuk implementasi sistem manajemen? 
• Sertakan garis besar orang yang bertanggung jawab termasuk manajemen S&E. 

Pelatihan 

• Apakah perusahaan memiliki program pelatihan untuk orang-orang yang bertanggung jawab? 

Pertunangan Komunitas 

• Apakah perusahaan memiliki proses pelibatan masyarakat untuk masyarakat yang terkena 
dampak? 
• Jika berlaku, apakah proses ini menjamin konsultasi yang bebas, didahulukan dan 
diinformasikan dari masyarakat yang terkena dampak? 
• Apakah perusahaan memiliki mekanisme pengaduan untuk masyarakat yang terkena 
dampak? 

monitorin g 



• Apakah perusahaan memiliki prosedur untuk memantau kinerja program manajemen? 

Pelaporan 

• Apakah informasi kinerja lingkungan dan sosial yang sesuai dilaporkan secara berkala secara 
internal kepada manajemen senior, investor, dan pemangku kepentingan sebagai relevan? 

  

PS 2: Pene U R DAN KONDISI KERJA 

Kebijakan dan Manajemen Sumber Daya Manusia 

• Apakah perusahaan investee memiliki kebijakan SDM? Apakah dapat dipahami dengan jelas 
dan mudah diakses oleh semua karyawan? Apakah itu memberikan informasi tentang hak-hak 
di bawah undang-undang perburuhan dan ketenagakerjaan nasional? 
• Apakah perusahaan telah mendokumentasikan dan mengomunikasikan kondisi kerja dan 
persyaratan kerja kepada semua pekerja yang dikontrak secara langsung? Apakah ini termasuk 
pedoman tentang jam kerja, prosedur lembur, upah yang dibayarkan, jenis kontrak, frekuensi 
pembayaran dan cuti sakit dan melahirkan? 
• Apa bahasa komunikasi dengan pekerja dan karyawan? 
• Apakah syarat dan ketentuan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan pekerja? 
• Apakah perusahaan telah menerapkan mekanisme pengaduan untuk meninjau dan 
menangani pengaduan karyawan? 
• Apakah ada orang yang bertanggung jawab untuk meninjau keluhan dan menindaklanjutinya 
secara tepat waktu dan transparan? 

Organisasi Pekerja 

• Apakah perusahaan mematuhi hukum nasional dalam mengizinkan pekerja untuk 
membentuk dan bergabung dengan organisasi pekerja dan berunding bersama? Apakah ia 
memiliki pekerja ' organisasi atau serikat buruh? Jika ya, kapan ini dibentuk? Berapa persentase 
tenaga kerja yang menjadi anggota? Apakah anggota berhak atas manfaat khusus? 

Non-Diskriminasi dan Kesempatan yang Sama 

• Apakah perusahaan telah mendokumentasikan prosedur transparan sehubungan dengan 
disiplin, kinerja, dan prosedur pengaduan untuk memastikan bahwa keputusan ketenagakerjaan 
tidak dibuat berdasarkan karakteristik pribadi yang tidak terkait dengan persyaratan 
pekerjaan? Apakah perusahaan memiliki kebijakan ketenagakerjaan preferensial? 

Penghematan 

• Apakah perusahaan mengantisipasi pengurangan sejumlah besar karyawan? Jika ya, apakah 
ada prosedur pengurangan tenaga kerja? Apakah pekerja telah dikonsultasikan dengan 
tepat . IFC telah menghasilkan Catatan Praktik yang Baik untuk mengelola penghematan .[3] 
• Jika investasi memerlukan ekspansi, apakah ini akan menciptakan lapangan kerja tambahan? 

Melindungi Tenaga Kerja 

• Apakah perusahaan memastikan pekerja anak atau pekerja paksa tidak digunakan secara 
langsung, atau melalui kontraktor atau dalam rantai pasokan? Apakah perusahaan memeriksa 
usia semua karyawan? Apakah perusahaan memastikan bahwa pekerja muda (15-18 tahun) 
tidak dipekerjakan dalam pekerjaan yang berbahaya? Apakah perusahaan mengikat kontraktor 
dan pemasok untuk tidak menggunakan tenaga kerja anak atau tenaga kerja paksa? 

Kesehatan dan keselamatan Kerja 

Apakah perusahaan : 

• menyediakan pekerjanya dengan lingkungan kerja yang aman dan sehat? Apakah ini 
termasuk menyediakan pekerja dengan dan mewajibkan pekerja menggunakan alat pelindung 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn3


diri ? Apakah perusahaan telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah kecelakaan, 
cedera, dan penyakit dengan meminimalkan penyebab bahaya? 
• melakukan pemantauan dan inspeksi yang tepat untuk memastikan keselamatan 
pekerja? Apakah ini termasuk pemantauan paparan kebisingan di lingkungan dan tempat kerja, 
dan penerangan tempat kerja, kualitas udara dan suhu sebagaimana berlaku? 
• melacak dan melaporkan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari yang hilang, dan 
ketidakhadiran dan jumlah kematian terkait pekerjaan? Apakah com 0 pany melacak pergantian 
staf? 
• memiliki program pelatihan bagi pekerja di bidang kesehatan dan keselamatan kerja? 
• memiliki rencana kebakaran, kehidupan dan keselamatan? 

PS 3: EFISIENSI SUMBER DAYA DAN PENCEGAHAN PENCEMARAN 

Pencegahan Polusi, Konservasi Sumber Daya dan Efisiensi Energi 

• Berikan rincian tentang penggunaan sumber daya perusahaan termasuk sumber dan 
perkiraan penggunaan harian untuk energi dan air. Apakah perusahaan pernah melakukan audit 
produksi bersih? Apakah operasi perusahaan menggabungkan langkah-langkah efisiensi energi 
dan konservasi air? (Lihat juga. panduan di bawah PS 6, Pengelolaan dan Penggunaan Sumber 
Daya Alam Terbarukan.) 
• Apakah perusahaan memantau emisi udara dan air? Apakah kualitas udara ambien dipantau 
di lokasi? 
• Apakah perusahaan menerapkan teknik pencegahan dan pengendalian polusi khusus proyek? 

Penanganan limbah 

• Apakah perusahaan memiliki prosedur untuk penyimpanan, penanganan, dan pembuangan 
limbah padat? Apakah ini termasuk teknik pengelolaan sampah? 
• Apakah perusahaan mengolah limbah sebelum dibuang? 

Material berbahaya 

• Apakah perusahaan memiliki prosedur untuk penyimpanan, penanganan dan pembuangan 
bahan berbahaya? 

Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat 

• Apakah perusahaan memiliki rencana pencegahan, kesiapsiagaan dan tanggap darurat? 

  

PS 4: KESEHATAN, KESELAMATAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT 

Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat 

• Apakah ada setiap masyarakat di dekat dengan investee fasilitas perusahaan? Bagaimana 
hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar? Apakah perusahaan mempertimbangkan 
masyarakat, kesehatan dan keselamatan dalam konteks operasinya? Apakah persyaratannya 
mempertimbangkan keamanan infrastruktur dan peralatan perusahaan, pelepasan bahan 
berbahaya, pertimbangan pengangkutan dan pembuangan, penggunaan sumber daya alam, dan 
keterpaparan masyarakat terhadap penyakit? 
• Apakah perusahaan telah menunjuk narahubung dalam organisasi yang bertanggung jawab 
untuk menerima dan menanggapi pertanyaan, kekhawatiran atau keluhan yang diajukan oleh 
masyarakat sekitar atau pemangku kepentingan lainnya? Jika ya, apakah rincian kontak untuk 
orang-orang ini akan ditampilkan dengan jelas di papan nama fasilitas perusahaan? 

Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat 

• Apakah rencana kesiapsiagaan dan tanggap darurat perusahaan memperhitungkan risiko dan 
dampak dari kegiatan proyek terhadap masyarakat lokal? Apakah ini termasuk persyaratan 



untuk menginformasikan masyarakat yang terkena dampak tentang potensi bahaya yang 
signifikan dengan cara yang sesuai secara budaya? 

Persyaratan Personil Keamanan 

• Apakah perusahaan melibatkan personel keamanan untuk memberikan layanan keamanan di 
fasilitas mereka? Jika ya, apakah ketentuan kontrak mencakup pedoman tentang bagaimana 
personel keamanan berinteraksi dengan masyarakat di dekat fasilitas? 
• Apakah personel keamanan bersenjata? Jika ya, apakah perusahaan telah memberikan 
pelatihan tentang perilaku yang tepat terhadap pekerja dan masyarakat sekitar? Apakah ada 
dugaan tindakan melanggar hukum dan/atau tindakan kasar oleh petugas keamanan terhadap 
pekerja atau masyarakat sekitar? Jika ya, bagaimana hal ini ditangani oleh perusahaan? 

  

Tindakan untuk PS 5-8: 
1) Apakah atau akankah proyek memicu PS 5 hingga 8 sama sekali ?       
2) Jika tidak, pertanyaan berikut tidak berlaku untuk proyek dan harus diabaikan       
3) Jika ya, e ach individu pertanyaan di bawah ini harus dijawab sesuai , pembenaran yang 

disediakan, dan dokumen pendukung yang dilampirkan sebagai diperlukan       
  

PS 5: PEMBEBASAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI TIDAK SUKA 

Desain proyek 

• Apakah ada pembebasan lahan untuk usulan investasi? Jika ya, apa penggunaan lahan 
sebelumnya dan bagaimana lahan tersebut diperoleh? Apakah pembebasan lahan dikelola oleh 
pemerintah? 

Kompensasi dan Manfaat untuk Pengungsi 

• Apakah ada pemindahan fisik dan/atau ekonomi dan pemukiman kembali sebagai akibat dari 
pembebasan lahan untuk proyek ini? Jika ya, berikan informasi rinci berkenaan dengan jenis 
pengungsian dan orang-orang dan masyarakat yang dipindahkan. 
• Apakah perusahaan investee terlibat dengan orang dan masyarakat yang dipindahkan 
dan/atau memberikan peluang untuk memperoleh manfaat pembangunan yang sesuai dari 
proyek? Jika ya, berikan detailnya. 

Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan 

Memiliki perusahaan investee : 

• D mengungkapkan semua informasi yang relevan, berkonsultasi dengan orang dan 
masyarakat yang terkena dampak dan memfasilitasi partisipasi mereka yang terinformasi 
dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemukiman kembali? 
• E membentuk mekanisme pengaduan yang efektif? 

  

Perencanaan dan Pelaksanaan Pemukiman Kembali 

Memiliki perusahaan investee : 

• C mempertimbangkan desain alternatif untuk menghindari atau meminimalkan perpindahan 
ekonomi dan fisik? 
• Saya mengidentifikasi orang-orang yang dipindahkan oleh proyek dan mereka yang 
memenuhi syarat untuk kompensasi dan bantuan melalui sensus dasar dengan data dasar sosio-
ekonomi yang sesuai? Apakah sensus telah menetapkan status orang-orang yang dipindahkan 
menurut hak hukum atau klaim mereka atas tanah? 



• P repared Rencana Aksi Pemukiman Kembali atau kerangka pemukiman kembali (jika 
perpindahan fisik yang terlibat) yang meringankan dampak negatif dari perpindahan, peluang 
pengembangan mengidentifikasi dan menetapkan hak bagi semua orang yang terkena dampak? 

Dalam hal kerangka Rencana Aksi Pemukiman Kembali disiapkan, hal itu harus mencakup aspek-aspek 
berikut (sesuai dengan Buku Pegangan IFC untuk Mempersiapkan Rencana Aksi Pemukiman Kembali , 
lihat Lampiran 15 ) : 

o Identifikasi Dampak Proyek dan Penduduk yang Terkena Dampak 
o Kerangka hukum 
o Kerangka Kompensasi 
o Bantuan Pemukiman Kembali dan Mata Pencaharian 
o Anggaran dan Jadwal Pelaksanaan 
o Tanggung Jawab Organisasi 
o Konsultasi dan Partisipasi 
o Penanganan Keluhan 
o Pemantauan dan evaluasi 

o D eveloped prosedur tawaran kompensasi atau bantuan lain yang akan membentuk hak untuk 
orang atau masyarakat yang terkena dampak (jika ekonomi tetapi tidak fisik perpindahan 
terlibat) ? Apakah ini termasuk menyediakan properti pengganti, kompensasi, bantuan yang 
ditargetkan dan/atau dukungan transisi sesuai dengan persyaratan PS 5? 
o Apakah batas waktu untuk kelayakan telah ditetapkan atau disebarluaskan? 

Tanggung Jawab Sektor Swasta dalam Pemukiman Kembali yang Dikelola Pemerintah 

• Apakah pemukiman kembali dikelola oleh pemerintah? Jika ya, apakah perusahaan telah 
melengkapi tindakan pemerintah dan menjembatani kesenjangan (jika ada) antara hak dan 
prosedur yang ditetapkan pemerintah dengan persyaratan PS ini? 

  

PS 6: KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN BERKELANJUTAN MANAJEMEN HIDUP SUMBER 
DAYA ALAM S 

Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati 

• Apakah perusahaan investee telah mengidentifikasi dan menangani dampak terhadap 
keanekaragaman hayati sebagai bagian dari operasi mereka? 
• Akankah habitat yang dimodifikasi, alami, dan kritis (sebagaimana didefinisikan dalam PS 6) 
akan terpengaruh oleh aktivitas perusahaan? 

- Dalam hal habitat alami, apakah perusahaan telah mempertimbangkan alternatif dan memitigasi 
potensi degradasi secara memadai? 

- Dalam kasus habitat kritis, apakah perusahaan telah menetapkan dengan tepat bahwa tidak akan ada 
dampak merugikan yang terukur terhadap spesies atau habitat? 

• Apakah perusahaan melakukan operasi di kawasan yang dilindungi secara hukum? Jika ya, 
apakah perusahaan telah memenuhi persyaratan kawasan lindung secara hukum yang diuraikan 
dalam PS 6? 
• Apakah perusahaan telah mengidentifikasi spesies asing yang mungkin sengaja atau tidak 
sengaja diperkenalkan melalui kegiatannya? Jika pengenalan spesies asing yang disengaja 
direncanakan, apakah ini telah menerima persetujuan peraturan pemerintah yang sesuai? 

Pengelolaan dan Penggunaan Sumber Daya Alam Terbarukan 

• Apakah perusahaan investee mengidentifikasi sumber daya alam terbarukan yang akan 
digunakan, dan berkomitmen untuk mengelolanya secara berkelanjutan? 
• Dalam kasus proyek di hutan alam dan hutan tanaman, apakah klien telah memperoleh 
sertifikasi independen untuk memastikan bahwa hutan alam dan perkebunan ini dikelola secara 
lestari? Jika tidak, atau tertunda, apakah rencana tindakan bertahap terikat waktu telah 
dikembangkan untuk mencapai sertifikasi tersebut? 



• Dalam kasus proyek di lingkungan air tawar dan laut, apakah klien telah memperoleh 
sertifikasi independen tentang pengelolaan berkelanjutan sumber daya air ini, atau memberikan 
studi independen lain untuk memperlambat pengelolaan sumber daya ini secara berkelanjutan? 

  

PS 7: MASYARAKAT ADAT 

Menghindari Dampak Merugikan 

• Apakah mungkin Masyarakat Adat (Masyarakat Adat) akan terkena dampak negatif sebagai 
akibat dari operasi proyek? Apakah ESIA yang dilakukan 
oleh perusahaan investee mengidentifikasi dampak negatif terhadap MA dan mengidentifikasi 
cara untuk menghindarinya jika memungkinkan? 
• Apakah perusahaan investee memberikan kompensasi dengan cara yang sesuai secara 
budaya sesuai dengan panduan yang diberikan dalam PS 7. 

Persetujuan, Konsultasi dan Partisipasi yang Diinformasikan 

• Apakah perusahaan investee telah menetapkan proses Partisipasi yang Diinformasikan 
melalui proses FPIC yang berpusat pada langkah-langkah mitigasi, berbagi manfaat dan peluang 
pembangunan, serta masalah implementasi sebagaimana diuraikan dalam PS 7? 

Dampak terhadap Tanah Adat atau Tanah Adat yang Digunakan 

Memiliki perusahaan investee : 

• Masyarakat Adat yang mengetahui hak-hak mereka menurut hukum nasional termasuk yang 
mengakui hak tradisional/adat? 
• menawarkan setidaknya kompensasi dan proses hukum kepada mereka yang memiliki hak 
legal penuh atas tanah bersama dengan peluang pengembangan yang sesuai secara budaya 
• memberikan kompensasi berbasis lahan atau kompensasi dalam bentuk natura sebagai 
pengganti kompensasi tunai jika memungkinkan? 
• mengadakan negosiasi dengan itikad baik dengan masyarakat yang terkena dampak dan 
mendokumentasikan partisipasi mereka yang terinformasi dan hasil yang berhasil? 

Relokasi Masyarakat Adat (IP) dari Tanah Adat atau Adat 

• Apakah perusahaan investee telah berhasil melakukan negosiasi dengan itikad baik, 
menerapkan persyaratan Standar Kinerja dan, jika memungkinkan, memastikan bahwa 
Masyarakat Adat dapat kembali ke tanah tradisional atau adat mereka jika alasan relokasi 
mereka tidak ada lagi? 

  

PS 8: WARISAN BUDAYA 

Perlindungan Warisan Budaya dalam Desain dan Pelaksanaan Proyek 

• Apakah proyek berlokasi di daerah di mana warisan budaya diharapkan dapat 
ditemukan? Jika ya, apakah Prosedur Penemuan Peluang telah ditetapkan sebagaimana 
diuraikan dalam PS 8? 
• Apakah mungkin bahwa proyek dapat mempengaruhi warisan budaya atau telah 
diidentifikasi warisan budaya kritis di mana kerusakan signifikan tidak dapat dihindari? Jika ya, 
apakah perusahaan telah memenuhi persyaratan PS 8? 
• Apakah proyek berlokasi di kawasan lindung hukum atau zona penyangga yang ditetapkan 
secara hukum? Jika ya, apakah perusahaan telah memenuhi persyaratan PS 8? 

Proyek penggunaan Warisan Budaya 

• Apakah perusahaan investee mengidentifikasi usulan proyek penggunaan sumber daya 
budaya, pengetahuan, inovasi, atau praktik masyarakat lokal yang mewujudkan gaya hidup 



tradisional untuk tujuan komersial? Jika demikian, apakah klien telah memberi tahu komunitas 
ini tentang: 

- hak mereka menurut hukum nasional 

- ruang lingkup dan sifat pengembangan komersial yang diusulkan 

- konsekuensi potensial dari perkembangan tersebut 

• Jika komersialisasi telah berjalan, apakah perusahaan investee : 

- mengadakan negosiasi dengan itikad baik dengan masyarakat yang terkena dampak yang 
mewujudkan gaya hidup tradisional 

- mendokumentasikan partisipasi mereka yang terinformasi dan hasil negosiasi yang berhasil 

- memberikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari komersialisasi 
LAMPIRAN 3 : SAYA NDICATIVE CHECKLIST S SELAMA DUE DILIGENCE : KONTRAKTOR / MITRA 
PROYEK 

Daftar Periksa 1: Risiko Kesehatan dan Keselamatan  

S = Memuaskan 

U = Tidak Memuaskan 

NA= Tidak Berlaku 

 Pertanyaan yang disarankan untuk mengidentifikasi relevansi masalah dengan kelangsungan bisnis Peri  

S/U  

   

    esehatan & keselamatan kerja termasuk dalam konsultasi tenaga kerja?     

  da pemeriksaan kesehatan dan keselamatan dan pemeriksaan kepatuhan yang teratur dan efektif?     

   da penuntutan sebelumnya atau yang tertunda terkait dengan pelanggaran kesehatan dan keselamatan oleh sponsor proyek atau 
an? 

    

   an kesehatan dan keselamatan sponsor atau perusahaan saat ini?     

  da kesehatan dan keselamatan risiko s ke masyarakat setempat terkait dengan investasi ?     

     elatihan keselamatan umum dan khusus disediakan?     

   lat bantu angkat mekanis disediakan jika diperlukan?     

     ecelakaan dilaporkan? Apakah statistik dipertahankan? Apakah investigasi dilakukan?     

   da program pemeliharaan preventif?     

    
 

 elindung mesin dipasang ? Apakah tempat kerja sudah rapi? Apakah pencahayaan memadai?     

    istem “izin bekerja” digunakan untuk memastikan bahwa peralatan aman sebelum pemeliharaan dimulai?     

      
  

 tandar instalasi listrik sudah masuk akal? Apakah teknisi listrik terlatih? ( Standar IEE)     

     da bahaya kebakaran dan ledakan seperti debu (tepung, gula), LPG, bahan bakar, pelarut? Apakah ada sistem alarm? dan saya s 
 pemadam kebakaran yang disediakan (pasokan air yang memadai, alat pemadam)? Ke mana air api yang terkontaminasi akan 

? 

    

     da standar yang diperlukan untuk pengemudi perusahaan? Apakah ada tes medis dan kompetensi?     

    ahan/bahan kimia berbahaya (misalnya pelarut, debu, asbes, pestisida) digunakan dan apakah pekerja terpapar bahan tersebut?     



 Pertanyaan yang disarankan untuk mengidentifikasi relevansi masalah dengan kelangsungan bisnis Peri  

S/U  

   

     erlindungan/ventilasi/ekstraksi dipasang atau apakah peralatan pelindung pribadi yang sesuai disediakan?     

   aparan kebisingan karyawan melebihi 85 dB(A) ? Jika demikian, apakah penutup telinga atau sumbat disediakan dan dipakai?     

    eralatan pertolongan pertama disediakan? Apakah ada First Aider yang terlatih?     

    
   

 pemeriksaan kesehatan pra-kerja dan rutin (misalnya gangguan pendengaran, paparan bahan kimia, fungsi paru-paru) 
n jika diperlukan? 

    

     atihan kebakaran/keselamatan dilakukan? Apakah ada rencana darurat untuk insiden di lokasi dan di luar lokasi?     

  

Daftar Periksa 2: Risiko Lingkungan 

  pertanyaan yang akan digunakan untuk mengidentifikasi relevansi masalah ini dengan kelangsungan bisnis (bullet berisi 
pertanyaan lanjutan yang potensial) 

Pe  

S   

   

     um lingkungan, standar dan peraturan yang berlaku untuk investasi . Apakah sponsor proyek atau perusahaan telah memperoleh izin 
 kasi lingkungan terkini yang relevan? Standar lingkungan internasional yang relevan ? Gunakan dari WBG EHS Guid elines ? 

    

   proses untuk mengidentifikasi, mengurangi dan mengelola risiko lingkungan ?     

    nsumsi air atau pembuangan limbah cair cenderung berdampak pada pengguna lain dari pasokan ini? S sumber /s & jumlah air yang 
n? Pengolahan limbah atau dibuang ke saluran pembuangan umum? 

    

     ernah terjadi melaporkan insiden lingkungan dengan sponsor proyek atau perusahaan dalam 5 tahun terakhir? Jika ya berikan 
 

    

   saksi diidentifikasi dan ditangani semua biodiversi ty dampak dari operasi melalui penilaian dampak lingkungan?     

    ng catatan dan target untuk energi dan sumber daya lainnya digunakan ?     

     alitas udara di tempat kerja, di lokasi dan area sekitarnya memuaskan?  D ajib , emisi lainnya atau asap dari kendaraan, pabrik atau 
 Sistem mitigasi yang efektif macet? 

    

    C digunakan dalam sistem pendingin atau pendingin udara? Alternatif dipertimbangkan?     

    t berbahaya terlibat dalam proses? Apakah mereka dikelola secara efektif? Apakah PCB hadir dalam minyak transformator? Tank 
 

    

     nimisasi pro gram: daur ulang, penggunaan kembali bahan kemasan?     

     a tanda-tanda kontaminasi tanah dari aktivitas masa lalu di lokasi (pertanian & industri)?   

  

  

   a kebisingan atau gangguan lainnya?     

  

Daftar Periksa 3: Risiko Sosial 

 ontoh pertanyaan yang akan digunakan untuk mengidentifikasi relevansi masalah ini dengan kelangsungan bisnis Pe  

S   

 

   h pada atau di sekitar tingkat upah minimum? L ikely jatuh di bawah tingkat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar ?     

   estasi berkontribusi pada program pengembangan masyarakat melalui sumbangan keuangan atau dengan cara lain? Apa dampak 
 rusahaan terhadap masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya? 

    



 ontoh pertanyaan yang akan digunakan untuk mengidentifikasi relevansi masalah ini dengan kelangsungan bisnis Pe  

S   

 

  DM yang efektif diterapkan ?     

   kontrak kerja yang tepat untuk staf?     

      n mekanisme pengaduan yang efektif? (Perhatian khusus diperlukan di negara-negara dengan undang-undang membatasi s serikat 
 

    

      wah 18 tahun bekerja? Jika ya, untuk jenis pekerjaan apa dan berapa umur mereka?     

  usahaan melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, disabilitas, opini politik, agama atau asal-usul sosial?     

      pekerjaan yang diambil di bawah ancaman kekerasan atau hukuman misalnya apakah majikan memegang dokumen identitas pekerja?     

  ilangan pekerjaan diperkirakan akan timbul dari investasi ( misalnya privatisasi, restrukturisasi)?     

      litas atau layanan yang ada atau yang diusulkan – perumahan, pendidikan, kesehatan, makanan, air?     

     snis (atau sub-kontraktor) mengimpor tenaga kerja non-lokal yang membutuhkan akomodasi dan akses ke fasilitas untuk jangka 
  dari 3 bulan? 

    

    
 

 ng-orang dipindahkan dari atau dikeluarkan dari lokasi investasi, terutama secara tidak sukarela?     

   estasi tersebut mempengaruhi situs religi atau leluhur, atau sumber daya alam yang dianggap berasal dari masyarakat lokal 
 ifikansi budaya / suci? 

    

  
LAMPIRAN 4: GARIS BESAR ESIA DAN ES M MP 

Garis Besar Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA) 
  
Ruang Lingkup dan Metodologi 
Kerangka acuan (standar yang berlaku dan pedoman) dipilih untuk ESIA adalah Standar Kinerja IFC (PS) 
untuk Lingkungan dan Keberlanjutan Sosial (2012), yang dirancang untuk membantu investasi 
organi z negosiasi dalam menerapkan E & S metodologi penilaian risiko dan prinsip-prinsip untuk investasi 
mereka. 
  
PS1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial 
PS2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja 
PS3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi 
PS4: Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat 
PS5: L dan Akuisisi dan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela 
PS6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan 
PS7: Masyarakat Adat 
PS8: Warisan Budaya 
  
Garis Besar E SIA 
  
Elemen kunci dari ESIA dan laporan ESIA[4] 
Elemen kunci ESIA dan laporannya dijelaskan di bagian ini. Elemen-elemen ini harus benar-benar tertutup 
oleh ESIA penuh untuk tinggi -Risiko proyek s . ESIA sebagian tidak memerlukan data latar belakang dan data 
dasar sebanyak ESIA lengkap; elemen yang biasanya tidak tercakup dalam ESIA parsial ditandai dengan tanda 
bintang. Semua transaksi Kategori B hanya memerlukan ESIA terbatas/terfokus. Tingkat dan kedalaman ESIA 
akan diputuskan setelah penyaringan dan kategorisasi. The ketertiban dan cara di mana informasi yang 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn4


disajikan dalam laporan ESIA harus didasarkan pada garis besar ini. Jika ESIA formal telah dilakukan oleh 
pengembang proyek, pertimbangkan apakah itu konsisten dengan garis besar ini atau jika penilaian parsial 
tambahan harus dilakukan. 
  
1. Ringkasan non-teknis              
  
Ringkaslah dampak signifikan dengan cara yang dapat dengan mudah dipahami oleh audiens non-teknis, 
khususnya pemangku kepentingan lokal. Ringkasan tersebut mencakup bagaimana dampak yang 
teridentifikasi harus dikelola dan menunjukkan setiap masalah yang belum terselesaikan yang memerlukan 
tindakan lebih lanjut. 
  
2. Deskripsi proyek              
  
Jelaskan secara singkat parameter utama dari proyek yang diusulkan, termasuk: 

• Entitas pelaksana proyek (misalnya pemimpin proyek utama serta mitra proyek) dan peran 
masing-masing dalam proyek                       

• Lokasi geografis proyek, sebaiknya diilustrasikan dengan peta yang sesuai3                       
• Ringkasan proyek (tujuan proyek, hasil/hasil yang diharapkan, keluaran dan kegiatan 

utama)                       
• Pengaturan pelaksanaan.                       

  
3. Analisis kerangka kebijakan, hukum dan administrasi *              
  
Jelaskan kerangka kebijakan, hukum dan administrasi di mana proyek berlangsung dan identifikasi undang-
undang dan peraturan apa pun yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan sosial yang relevan 
dengan proyek. Ini termasuk peraturan tentang penilaian dampak lingkungan dan/atau sosial yang harus 
dipatuhi oleh proyek serta undang-undang yang menerapkan kewajiban negara tuan rumah di bawah hukum 
internasional. 
Jelaskan persyaratan dari setiap mitra pembiayaan bersama, jika berlaku. Jika relevan, pertimbangkan 
kerangka hukum untuk mempromosikan kesetaraan gender. Tandai area mana pun di mana proyek mungkin 
gagal dalam kepatuhan. 
  
4. Identifikasi dan analisis pemangku kepentingan              
  
Tujuan dari identifikasi dan analisis pemangku kepentingan adalah untuk memahami potensi dampak pada 
pemangku kepentingan dan untuk memperjelas siapa yang harus terlibat dalam proses ESIA dan bagaimana 
caranya. Hal ini dilakukan dengan membuat daftar semua pemangku kepentingan yang relevan – 
berdasarkan analisis pemangku kepentingan yang ada yang dikembangkan selama proses desain proyek dan 
pada pengetahuan umum tentang konteks proyek dan pemangku kepentingan utamanya – dan menguraikan 
hal-hal berikut: 
  

• kepentingan pemangku kepentingan dan harapan dari proyek;                       
• bagaimana mereka dapat mempengaruhi proyek (positif atau negatif);                       
• penilaian atau perkiraan pertama tentang bagaimana mata pencaharian mereka dapat dipengaruhi 

oleh proyek (positif atau negatif); dan                       
• bagaimana mereka harus terlibat dalam ESIA berdasarkan informasi dalam tiga item di 

atas.                       
  
Pemangku kepentingan harus dipilah antara laki-laki dan perempuan jika relevan dan memungkinkan. Hal ini 
berguna untuk menyajikan temuan-temuan kunci dari analisis pemangku kepentingan dalam sebuah 
matriks. Analisis pemangku kepentingan dianggap sebagai pekerjaan yang sedang berjalan yang harus 
disesuaikan karena lebih banyak informasi tersedia selama proses ESIA dan seterusnya. Lihat juga Lampiran 
13 untuk konsultasi dan pelibatan pemangku kepentingan. 
  
5. Dasar lingkungan dan sosial*              



  
Jelaskan dan analisis konteks lingkungan dan sosial di mana proyek beroperasi. Sementara beberapa 
informasi kontekstual yang luas diperlukan, analisis harus fokus pada konteks langsung dari lokasi proyek 
dan aspek-aspek yang berhubungan dengan dampak yang teridentifikasi agar relevan dengan keputusan 
tentang desain proyek, operasi, atau langkah-langkah mitigasi. Untuk data konteks umum, konsultasikan– 
sejauh mungkin – data sekunder dan analisis yang ada, termasuk analisis situasi yang dilakukan sebagai 
langkah desain proyek sebelumnya. Untuk memahami konteks di lokasi proyek, biasanya perlu 
mengumpulkan data primer di lokasi. 
  
Tujuan utama dari bagian laporan ESIA ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang kondisi 
lingkungan dan sosial saat ini yang membentuk garis dasar di mana dampak proyek dapat diprediksi dan 
diukur selama pelaksanaan proyek. Untuk proyek berisiko sedang yang hanya memerlukan sebagian ESIA 
dan tidak ada studi pelingkupan, bagian ini juga memberikan kesempatan untuk mendukung hasil 
penyaringan ESMS dengan mengonfirmasi potensi dampak dan/atau mengidentifikasi potensi dampak 
lainnya. 
  
Cakupan analisis dasar tergantung pada sifat proyek dan masalah yang diidentifikasi oleh 
penyaringan. Analisis mungkin mencakup berbagai fitur fisik, biologis, sosial-ekonomi dan budaya yang 
berpotensi terkena dampak proyek. 
  
6. Penilaian dampak lingkungan dan sosial              
  
Langkah ini adalah inti dari ESIA; itu merinci dan menjelaskan dampak yang diidentifikasi, membuat prediksi 
dalam hal probabilitas dan menilai signifikansi mereka. Sesuai dengan Kerangka Kebijakan ESMS, penilaian 
harus memberikan perhatian khusus pada dampak yang terkait dengan standar ESMS seperti dampak buruk 
pada mata pencaharian masyarakat melalui pembatasan akses atau pemukiman kembali, pada masyarakat 
adat, pada warisan budaya atau keanekaragaman hayati. Namun, cakupan tematik ESMS juga melibatkan 
potensi dampak sosial lainnya termasuk dampak pada perempuan atau kelompok rentan atau risiko yang 
dipicu oleh proyek yang gagal mempertimbangkan dampak perubahan iklim. Sementara kerangka acuan ESIA 
sudah menetapkan dampak utama yang akan dicakup oleh penilaian – berdasarkan penyaringan (atau 
pelingkupan untuk proyek berisiko tinggi) – penting untuk memahami bahwa ESIA adalah proses berulang di 
mana informasi dapat diperoleh dan masalah signifikan tambahan mungkin muncul (misalnya, sebagai 
bagian dari analisis dasar). 
  
Ketika menganalisis risiko tidak hanya dampak langsung yang harus dipertimbangkan tetapi juga dampak 
tidak langsung seperti efek sampingan yang tidak disengaja atau efek kumulatif yang terwujud melalui 
interaksi dengan pembangunan lain, dampak yang terjadi di lokasi proyek atau di dalam wilayah pengaruh 
proyek yang lebih luas dan dampak yang dipicu dari waktu ke waktu. 
  
Dampak proyek dapat dianalisis menggunakan berbagai metode mulai dari analisis kualitatif sederhana 
hingga survei kuantitatif atau pemodelan terperinci. Metode pengumpulan data dan alat analisis yang 
digunakan serta kedalaman analisis harus sesuai dengan jenis dan signifikansi dampak, memungkinkan 
penilaian yang ketat terhadap dampak penting menggunakan metode kualitatif dan, sejauh mungkin, juga 
kuantitatif. Laporan harus menjelaskan metode yang dipilih untuk pengumpulan dan analisis data dan 
rasional untuk pemilihan metode; itu harus lebih menjelaskan kualitas data yang tersedia dan, jika berlaku, 
menjelaskan kesenjangan data utama dan ketidakpastian yang terkait dengan prediksi. 
  
Alat penelitian dan penilaian partisipatif harus digunakan di mana pun masuk akal untuk meningkatkan 
pemahaman pemangku kepentingan tentang proyek, memberikan kesempatan untuk mengangkat masalah 
dan memungkinkan partisipasi kelompok yang terkena dampak dalam identifikasi langkah-langkah mitigasi . 
  
Memahami pentingnya risiko penting untuk memprioritaskan kebutuhan akan langkah-langkah 
mitigasi. Untuk mengevaluasi signifikansi, penting untuk mempertimbangkan kemungkinan terjadinya 
peristiwa risiko tertentu dan besarnya dampak yang diharapkan (konsekuensi). Yang terakhir mengacu pada 



sejauh mana peristiwa risiko dapat berdampak negatif terhadap reseptor lingkungan atau sosial. Ini 
termasuk pertimbangan kriteria berikut: 

• sensitivitas reseptor,                       
• tingkat keparahan dampak,                       
• durasi dan skala yang diharapkan dan                       
• apakah dampaknya dapat dibalik atau tidak.                       

  
Menilai signifikansi risiko juga mempertimbangkan apakah ada praktik baik yang diketahui, dapat diterima, 
dan tersedia untuk mengatasi dampak tersebut dan apakah entitas pelaksana dan/atau pemangku 
kepentingan utama memiliki pengalaman menerapkan tindakan tersebut. 
  
7. Analisis alternatif*              
  
Tujuan dari analisis alternatif adalah untuk mengidentifikasi pilihan lain, termasuk tidak melaksanakan 
proyek, untuk mencapai tujuan proyek dan membandingkan dampaknya dengan proposal awal. Langkah ini 
hanya diperlukan untuk proyek berisiko tinggi di mana dampak yang teridentifikasi sangat signifikan. 
  
Analisis secara sistematis membandingkan teknologi alternatif yang layak, kurang merugikan, desain, operasi 
dan lokasi – termasuk opsi "tidak ada proyek" – dengan proyek yang diusulkan dalam hal: 
  

• efektivitas mereka dalam mencapai tujuan proyek serta potensi pertukaran;                       
• potensi dampak lingkungan dan sosialnya;                       
• kelayakan mitigasi dampak ini;                       
• persyaratan operasional dan kesesuaiannya dengan kondisi lokal;                       
• persyaratan kelembagaan, pelatihan, dan pemantauan mereka;                       
• perkiraan efektivitas biaya mereka; dan                       
• kesesuaiannya dengan kebijakan, rencana, hukum dan peraturan yang ada.                       

  
Analisis harus merekomendasikan alternatif yang disukai dan menyatakan mengapa itu dipilih. 
  
8. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial (ES M MP)              
  
Keluaran utama dari proses ESIA adalah strategi untuk mengelola risiko dan mengurangi 
dampak. Identifikasi tindakan mitigasi dilakukan dengan berkonsultasi dengan kelompok yang terkena 
dampak dan dipandu oleh hierarki mitigasi. Hirarki mitigasi menyiratkan bahwa semua upaya yang masuk 
akal harus terlebih dahulu dilakukan untuk menghindari dampak sosial atau lingkungan yang negatif. Jika 
penghindaran tidak mungkin dilakukan tanpa menantang tujuan konservasi proyek, langkah-langkah harus 
diambil untuk meminimalkan dampak ke tingkat yang dapat diterima dan mengatasi dampak sisa yang 
tersisa dengan langkah-langkah kompensasi yang memadai dan adil. 
  
Strategi manajemen risiko didokumentasikan dalam ESM M P yang menggambarkan: langkah-langkah 
mitigasi yang dikembangkan selama ESIA, jadwal pelaksanaan dan sumber daya yang diperlukan dan 
tanggung jawab. Kelayakan teknis dan operasional, kecukupan budaya dan keberlanjutan langkah-langkah 
yang diusulkan harus ditunjukkan serta persyaratan untuk pengembangan kapasitas dan penguatan 
kelembagaan, jika relevan. ES M MP juga harus menunjukkan bagaimana langkah-langkah yang dirancang 
untuk menghindari dampak akan dipantau efektivitasnya. Catatan panduan untuk mengembangkan ESM M P 
memberikan petunjuk lebih lanjut dan termasuk template untuk ESM M P dan untuk memantau rencana. 
  
9. Hasil konsultasi pemangku kepentingan              
  
Keterlibatan pemangku kepentingan adalah prinsip utama ESMS dan alat prosedural yang penting untuk 
keberhasilan ESIA. Ini meningkatkan pemahaman tentang kondisi lokal dan keprihatinan pemangku 
kepentingan dan sangat penting untuk mengidentifikasi strategi yang efektif untuk mengurangi dampak 
negatif. Melibatkan kelompok yang terkena dampak dalam pengambilan keputusan memberi mereka lebih 



banyak kepercayaan dan keamanan, meningkatkan legitimasi proyek dan membantu membangun hubungan 
yang konstruktif di antara para pemangku kepentingan. 
  
Manual ESMS mendefinisikan persyaratan untuk keterlibatan pemangku kepentingan dengan menetapkan 
ketentuan minimum untuk pengungkapan dan konsultasi selama langkah-langkah siklus proyek. Ketentuan 
ini sangat relevan untuk proses ESIA; ketentuan untuk konsul t asi dan pengungkapan yang lebih ketat untuk 
proyek-proyek berisiko tinggi (ESIA penuh) dari proyek sedang-risiko (parsial ESIA). Lihat Lampiran 13 
untuk informasi lebih lanjut tentang konsultasi dan pelibatan pemangku kepentingan. 
  
Selama ESIA, konsultasi harus dipusatkan pada kelompok yang berpotensi terkena dampak, masyarakat adat 
dan organisasi masyarakat sipil; analisis pemangku kepentingan mendukung keputusan siapa yang akan 
dikonsultasikan. Proses konsultasi harus sesuai dengan budaya, tidak diskriminatif dan peka gender. Ini 
harus memastikan bahwa semua orang yang hidupnya mungkin terpengaruh oleh proyek dikonsultasikan 
dengan benar untuk memverifikasi dan menilai signifikansi dampak dan bahwa semua kelompok yang 
terkena dampak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengembangan langkah-langkah mitigasi. 
  
Intensitas atau kedalaman keterlibatan pemangku kepentingan harus sesuai dengan kompleksitas proyek 
dan pentingnya risiko yang teridentifikasi dan disesuaikan dengan kelompok individu. Logika umum 
keterlibatan pemangku kepentingan yang harus diikuti dijelaskan pada Gambar 3 dalam Manual ESMS. Hal 
ini penting untuk memperhatikan sumber daya dan waktu yang dibutuhkan dari pemangku 
kepentingan. Proses konsultasi paling baik dijadwalkan dalam langkah-langkah berulang, pertama mencari 
masukan awal, kemudian umpan balik pada hasil penilaian pertama dan saran untuk tindakan mitigasi, dan 
diakhiri dengan pertemuan pemangku kepentingan akhir untuk mengumpulkan umpan balik pada draf 
laporan ESIA, ESM M P dan rencana aksi lainnya, seperti yang relevan. 
  
Jika Standar Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela dan Pembatasan Akses atau Standar tentang 
Penduduk Asli/Masyarakat Adat dipicu, konsultasi harus sepenuhnya mematuhi Prinsip Persetujuan Atas 
Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan sesuai dengan Standar Kinerja IFC 7 . 
  
Laporan akhir ESIA harus mendokumentasikan hasil konsultasi yang dilakukan dengan para pemangku 
kepentingan dan kelompok yang terkena dampak proyek dan memberikan ringkasan kekhawatiran yang 
diangkat dan penjelasan tentang bagaimana hasil ini telah dibahas dalam ESIA dan ES M MP. Uraian tersebut 
harus merinci bagaimana perempuan diikutsertakan dalam konsultasi, dengan mempertimbangkan 
pengetahuan, peran, tanggung jawab, dan potensi dampak spesifik gender mereka. 
  
AKU AKU AKU. Item lain yang akan ditentukan dalam kerangka acuan untuk ESIA              
Kerangka acuan sebenarnya untuk ESIA harus disesuaikan dengan setiap proyek karena ruang lingkup dan 
kedalaman penilaian bergantung pada sifat, kompleksitas, dan pentingnya masalah yang muncul dari 
penyaringan ESMS. Untuk proyek berisiko tinggi, ruang lingkup ESIA akan ditentukan secara rinci oleh studi 
pelingkupan sebelum ESIA. 
  
Kerangka acuan untuk ESIA biasanya mencakup hal-hal yang tercantum di bawah ini. Kerangka acuan untuk 
proyek berisiko sedang kurang komprehensif dibandingkan dengan proyek berisiko tinggi; karenanya elemen 
yang ditandai dengan tanda bintang biasanya tidak diperlukan untuk ESIA parsial. 
  

• Ringkasan fitur proyek utama                       
• Daftar persyaratan ESIA nasional dan lokal yang berlaku, jika tersedia dan relevan*                       
• Daftar masalah utama yang muncul dari penyaringan dan pelingkupan ESMS untuk dianalisis dalam 

ESIA                       
• Deskripsi elemen ESIA yang diperlukan dan spesifikasi konten studi spesialis tambahan (jika ada) 

yang akan dilakukan sebagai bagian dari ESIA                       
• Penyediaan panduan metodologis (jika berlaku) untuk keseluruhan ESIA dan studi spesialis 

(misalnya, analisis responsif gender)                       
• Spesifikasi jenis keahlian lingkungan dan sosial yang dibutuhkan oleh ahli/tim ESIA                       



• Daftar awal alternatif proyek yang layak termasuk opsi “tidak ada proyek” dan persyaratan untuk 
penilaiannya*                       

• Spesifikasi jenis konsultasi yang dibutuhkan dengan orang-orang yang terkena dampak, masyarakat 
dan pihak-pihak lain termasuk pertemuan pemangku kepentingan akhir (s) untuk 
mengumpulkan pandangan tentang draft ESIA dan ESM M P                       

• Persyaratan untuk menyiapkan laporan ESIA dan dokumen atau rencana aksi lainnya (sesuai 
kebutuhan) dan untuk secara ketat menunjukkan keakuratan, keandalan, dan sumber data 
yang digunakan                       

• Anggaran dan jadwal untuk ESIA yang menyediakan waktu dan dana yang cukup untuk konsultasi 
pemangku kepentingan yang efektif.                       

  
Pelaksanaan ESIA membutuhkan tim teknis dengan kualifikasi dan pengalaman yang sesuai dalam teknik 
penelitian kualitatif dan kuantitatif serta pemahaman tentang konteks tematik dan regional atau lokal; tim 
harus memiliki pengalaman dengan desain partisipatif dan metodologi penilaian, dengan analisis gender dan 
desain proyek yang responsif gender dan, jika relevan, dengan masalah masyarakat adat. 
  
Kerangka dan kerangka indikatif Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (ESAP) 

Selain ESIA, Rencana Aksi yang berdiri sendiri berfungsi untuk mengatasi kesenjangan yang diidentifikasi 
terhadap Kerangka Acuan. Rencana Tindakan ini akan dengan cermat menggabungkan kesenjangan yang 
diidentifikasi dalam laporan dalam format tabel (seperti contoh yang disajikan di bawah), menetapkan tenggat 
waktu yang realistis untuk penyelesaian tindakan (dengan penekanan pada pencapaian kepatuhan sesegera 
mungkin), dan menyertakan informasi ditunjukkan di bawah ini. Uraian Tindakan dan/atau Tindakan Korektif 
harus ringkas, tetapi cukup rinci, akurat dan jelas serta mengacu pada standar yang sesuai. 
  
Additio catatan nal tentang Rencana Aksi : 

−�Dimana masalah diidentifikasi bahwa carry terkait risiko tinggi atau potensial untuk tindakan 
pengaturan, isu-isu ini harus diprioritaskan dalam Rencana Aksi.        

−�Rencana Aksi harus memperhitungkan setiap staf tambahan atau keterampilan yang dibutuhkan oleh 
manajemen Perusahaan E & S.        

−�Apabila diperlukan, lebih besar atau jangka panjang Tindakan atau Tindakan korektif harus lebih lanjut 
dipecah ke tonggak untuk memfasilitasi pemantauan kemajuan dalam mencapai mereka.        

−�Dalam penyusunan Rencana Aksi, harus diperhitungkan apakah sinergi yang signifikan untuk mencapai 
kepatuhan dengan kedua standar internasional (yaitu Standar Kinerja IFC) dan persyaratan nasional 
ada.        

  

Standar 
acuan / 

hukum / 
regu l a tion 

tindakan 

  

Prioritas 

(Rendah 
sedang 
Tinggi) 

Tanggung 
jawab 

Tenggat 
waktu 

Indikator 
penyelesaian 

Esti m a biaya 
ted 

              

              

              



              

Lingkungan dan Sosial Manajemen dan Monitoring Plan (ESM M P) Outline 

Komponen ES M MP 
Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Sosial (ES M MP) mendokumentasikan strategi 
manajemen risiko proyek. Ini berfungsi sebagai "Dokumen Payung" yang mengintegrasikan temuan dari 
semua studi dampak yang dilakukan selama fase desain, rencana dan ketentuan lain untuk mematuhi 
persyaratan Standar yang dipicu serta informasi spesifik negara dan lokasi yang relevan untuk strategi 
manajemen risiko proyek. MP ES M akan menjadi bagian integral dari strategi pelaksanaan proyek . 

ES M MP memiliki konten berikut: 

a) Deskripsi proyek termasuk logframe dan kegiatan proyek, lokasi dan jangkauan geografis proyek;       

b) Referensi singkat ke kerangka hukum di negara tuan rumah yang relevan untuk pengelolaan 
lingkungan dan sosial dan bagaimana proyek memastikan kepatuhan ;       

c) Daftar lengkap dari dampak negatif yang teridentifikasi yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan proyek 
tertentu dan signifikansinya;       

d) Rencana langkah-langkah untuk menghindari dampak lingkungan dan / atau sosial yang merugikan, 
untuk minimi z e mereka ke tingkat yang dapat diterima atau untuk mengimbangi mereka ; termasuk 
tanggung jawab (staf) dan jadwal pelaksanaan tindakan mitigasi, kelayakan teknisnya, kesesuaian 
budaya, efektivitas yang diharapkan dalam memberikan mitigasi kepada semua kelompok yang 
terkena dampak;       

e) Referensi rencana yang dibutuhkan oleh Standar (misalnya Masyarakat Adat Rencana, Rencana Aksi 
Access Pembatasan dll) dan apakah langkah-langkah mitigasi telah dimasukkan atau tidak dalam 
ESM M P;       

f) Perkiraan biaya untuk langkah-langkah mitigasi yang diusulkan dan untuk memastikan kepatuhan, 
untuk dimasukkan dalam anggaran proposal proyek;        

g) Deskripsi kapasitas entitas pelaksana untuk mengimplementasikan ES M MP; di mana diperlukan, 
memberikan langkah-langkah pengembangan kapasitas (untuk dimasukkan dalam ESM M anggaran 
P).       

Untuk setiap langkah mitigasi rincian operasional perlu menjadi summari z ed dalam bentuk 
tabel. Sinkronisasi yang baik dengan keseluruhan rencana implementasi proyek dan siklus pemantauan dan 
pelaporannya sangat penting. 

Ada contoh di mana tindakan mitigasi sudah dikonseptualisasikan sebagai kegiatan dalam rencana 
implementasi utama proyek. Masih disarankan untuk memasukkan kegiatan ini ke dalam ES M MP bersama 
dengan semua tindakan mitigasi lainnya untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang strategi mitigasi 
proyek dan untuk dapat memeriksa daftar tindakan mitigasi terhadap dampak yang teridentifikasi. Dengan 
demikian, analisis ini berfungsi untuk menganalisis apakah tindakan-tindakan tersebut benar-benar 
memadai, layak, dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak. Untuk menghindari pengulangan dengan 
kerangka hasil proyek dan rencana implementasi, hanya kode kegiatan yang harus dimasukkan dalam kasus 
ini . 

Pemantauan dan Pengawasan ES M MP 

ES M MP perlu dipantau untuk melacak kemajuan dalam menerapkan langkah-langkah mitigasi yang 
disepakati. Ini harus dilakukan setiap tahun (lihat Rencana Pemantauan Pengelolaan Lingkungan dan 
Sosial Tahunan di bagian berikutnya) . Untuk setiap tindakan harus diberi tanda apakah implementasi sesuai 
jadwal (atau lebih cepat dari jadwal atau selesai), sedikit tertunda atau tertunda. Jika terjadi keterlambatan, 
alasannya perlu dijelaskan dan solusi yang disarankan. 



Selain kemajuan, efektivitas langkah-langkah mitigasi juga perlu dipantau. Jika langkah-langkahnya rumit, 
rencana pemantauan harus dikembangkan termasuk indikator utama, garis dasar dan target . Badan pelaksana 
harus menggunakan pengamatan dan konsultasi pemangku kepentingan (khususnya dengan kelompok yang 
terkena dampak) untuk menilai efektivitas tindakan tersebut. Badan tersebut juga didorong untuk mencari 
sinergi dengan rencana pemantauan proyek yang mungkin mencakup indikator yang dapat digunakan untuk 
menilai efektivitas tindakan mitigasi (misalnya indikator mata pencaharian kelompok yang terkena dampak). 

Pemantauan tahunan juga harus mengidentifikasi risiko lingkungan atau sosial tambahan yang mungkin 
muncul sejak proyek dimulai dan menetapkan langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk setiap risiko baru 
yang signifikan. Risiko tambahan ini dan langkah-langkah mitigasinya harus ditambahkan ke ES M MP dan 
dilaporkan sebagai bagian dari pemantauan tahunan. 
 
 

        

  

    Pengelolaan Lingkungan dan Sosial dan Pemantauan Rencana (ESM M P) Template 

Standar ESMS Terpicu Isu-isu utama, bagaimana mereka akan ditangani d      
sendiri diperlukan (misalnya Pan Masyarakat Adat, K    

Pemukiman Kembali dan 
Pembatasan Akses 

  

☐ ya    
☐ tidak ada         

☐ TBD 

  

Masyarakat Adat 

  
☐ ya    
☐ tidak ada         

☐ TBD 

  

Warisan budaya 

  
☐ ya    
☐ tidak ada         

☐ TBD 

  

Konservasi Keanekaragaman 
Hayati dan Pemanfaatan Sumber 
Daya Alam yang Berkelanjutan 

☐ ya    
☐ tidak ada         

☐ TBD 

  

  Kegiatan untuk mematuhi 
kebijakan dan ketentuan ESMS 

Biaya Tanggung Jawab Implementasi  

Persyaratan 
Pengungkapan 

        

Mekanisme Pengaduan         

Pengarusutamaan Gender         

Keterlibatan pemangku 
kepentingan 

        

Dampak Sosial dan Lingkungan Utama , Tindakan Mitigasi terkait , dan Indikator Pemantauan 



Potensi s osial 
& e Dampak 
nvironmental[5] 

Kegiatan 
dan m tindakan 
itigation[6] 

Kelayakan, 
efektivitas, dan 
keberlanjutan[7] 

Biaya Status implementasi dan tanggung 
jawab 

Pema  
Indik  
Kine  

 
 
 

 

                

                

                

Risiko ESMS baru yang muncul 

                

                

                

                

 
 

        

  

Ringkasan Lingkungan dan Sosial Manajemen Pemantauan Rencana (ESM M P) indikatif garis besar 
dan Template 

Aku f diperlukan sebuah standalone ringkasan dari Manajemen dan 
Monitoring Rencana dapat membantu memastikan bahwa Rencana Aksi dilaksanakan dan tindakan korektif 
dapat dideteksi sejak dini. Ini merangkum persyaratan organisasi, tindakan dan rencana pemantauan untuk 
memastikan bahwa langkah-langkah yang diperlukan diambil untuk menghindari efek yang berpotensi 
merugikan dan memaksimalkan manfaat dampak potensial. Item ESMMP spesifik didasarkan pada 
ESIA , Rencana Aksi dan ESMMP . The Ringkasan harus dikembangkan setiap 
tahunnya berdasarkan ES M MP dan ditinjau sebagai bagian dari proyek misi pengawasan berkala. 

  

item 
tindaka

n 

Aktivita
s 

  

Dampak 
potensia

l 

Mitigasi/Manajeme
n 

Status Tanggun
g Jawab/ 

Implementasi 

Indikator 
Kinerja 

Pemantaua
n 

Dampa
k residu 
utama 

              

              

              

              

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn5
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn6
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn7


  

  
Formulir dan TOR bagi konsultan untuk melakukan ESIA 
  

  
Kerangka Acuan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial untuk 

[Proyek] 
  

30 Agustus 2021 
  
GFCR membutuhkan jasa konsultan lingkungan dan sosial independen (“Konsultan”) untuk melakukan 
penilaian uji tuntas lingkungan dan sosial (“ESDD”) atas investasi yang diusulkan di [jelaskan] perusahaan 
(“Perusahaan”). 

  
Ketentuan Referensi berikut ini berlaku untuk pelaksanaan layanan yang diminta. 
  

CATATAN - POIN-POIN DI BAWAH INI HARUS DISESUAIKAN SEBAGAIMANA DIPERLUKAN 
  
2. Deskripsi Proyek        

[Masukkan deskripsi]. 
  
3. Tujuan        

Layanan yang diminta adalah untuk mendukung keputusan investasi dan pendekatan tindak 
lanjut GFCR dengan menilai dan memverifikasi Proyek secara independen terhadap kerangka acuan yang 
diuraikan di Bagian [3], mengidentifikasi kesenjangan kepatuhan, tindakan mitigasi dan tindak lanjut yang 
diperlukan. 

  

4. Kerangka Referensi       

Kerangka acuan akan (beradaptasi seperlunya): 
 Peraturan lingkungan dan sosial (termasuk kesehatan dan keselamatan kerja) lokal, nasional 
dan internasional yang berlaku. 
 [Kebijakan Dana] 
 [Standar Kinerja IFC, 2012]. 
 [Pedoman Umum Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan (EHS) Grup Bank Dunia, ] 
 [Pedoman EHS Sektor Industri Grup Bank Dunia yang relevan]. 
 [Standar internasional lainnya yang mungkin berlaku] 

  
5. Tim       

Penugasan harus dilakukan oleh ahli lingkungan dan sosial independen yang memenuhi syarat, dengan latar 
belakang dan pengalaman yang sesuai di sektor dan wilayah. 



[ Tambahkan persyaratan khusus apa pun ]. 

  

6. Lingkup Pekerjaan dan Tugas       

Lingkup pekerjaan terdiri dari penilaian independen dari semua aspek lingkungan dan sosial yang material 
dari Proyek, dalam kerangka yang ditetapkan dalam Bagian [3]. 

  

Secara khusus, pekerjaan ini akan memerlukan ( contoh di bawah ):  
1) [Meninjau program dan sistem manajemen lingkungan dan sosial Perusahaan, dan implementasinya, 

dan [menilai kepatuhan terhadap / membandingkannya dengan ] Kerangka Acuan );       
2) Meninjau proses, prosedur, dan kapasitas kelembagaan Perusahaan untuk mengelola risiko dan 

dampak lingkungan dan sosial sesuai dengan Good International Industry Practice (GIIP), 
sebagaimana didefinisikan oleh Standar Kinerja IFC dan Pedoman EHS Grup Bank Dunia (baik Umum 
maupun Pedoman Sektor Industri.       

3) Menilai kapasitas [Perusahaan/Proyek] untuk [memenuhi/beroperasi sesuai 
dengan/mengembangkan Proyek sesuai dengan] GIIP, mengidentifikasi kesenjangan kepatuhan 
dan merekomendasikan tindakan yang diperlukan dengan prioritas pelaksanaan;       

4) Meninjau dan, jika perlu, merekomendasikan perbaikan pada [Penilaian Dampak Lingkungan dan 
Sosial (ESIA) / Dokumen lain] dan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial yang diusulkan 
untuk [Proyek] ; dan       

5) Melakukan kunjungan lapangan untuk menilai pelaksanaan sistem dan rencana manajemen 
lingkungan dan sosial Perusahaan dan kecukupan praktik manajemen Perusahaan terhadap 
Kerangka Acuan;       

6) Mengidentifikasi peluang untuk penambahan nilai melalui perbaikan dan inisiatif lingkungan dan 
sosial.       

7) Siapkan Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (ESAP) yang menjelaskan tindakan yang akan 
dilaksanakan untuk mencapai kepatuhan dengan Kerangka Acuan dalam batas waktu yang 
wajar. Lihat Lampiran A.       

8) Melakukan tinjauan untuk mengidentifikasi dari sumber media yang tersedia untuk umum jika ada 
potensi masalah lingkungan dan/atau sosial, termasuk perhatian/kampanye LSM, atau hal-hal yang 
dapat menimbulkan risiko reputasi bagi Perusahaan dan/atau GFCR.       

  
Penilaian akan terdiri dari [X] tugas ( contoh di bawah ): 

A. Kick-off Meeting : 
[Jelaskan]. 

  
B. Penilaian kapasitas dan rekam jejak Perusahaan : 
[Uraikan]. 

  
C. Tinjauan Informasi : 
[Jelaskan]. 

  
D. Pengintaian Situs :  
[Jelaskan]. 

  



E. Persiapan kiriman (lihat Bagian [6]) : 
[Menggambarkan]. 

  
7. Pelaporan dan Hasil Kerja       

Konsultan akan memberikan ( contoh di bawah ): 
i.[ Rangkuman Awal dari Temuan Utama – segera setelah kesimpulan dari pengintaian 

lokasi, Konsultan akan memberikan laporan back-to-office singkat yang berfokus pada 
temuan utama dan risiko, dampak, dan peluang yang teridentifikasi. Panggilan 
pertemuan/konferensi akan dijadwalkan antara GFCR dan Konsultan untuk membahas 
temuan-temuan utama dan jadwal persiapan laporan ESDD; dan 

ii.Laporan Uji Tuntas Lingkungan dan Sosial – Konsultan akan memberikan laporan rinci 
yang sepenuhnya mencerminkan ruang lingkup pekerjaan. Jika kesenjangan kepatuhan 
dengan Kerangka Acuan dan/atau peluang untuk penambahan nilai melalui peningkatan 
E&S telah diidentifikasi, ini akan disajikan dalam Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial 
(menggunakan format tabel yang secara substansial mirip dengan contoh yang disajikan 
dalam Lampiran A)]. 
  

8. Jangka waktu       

[Memasukkan]. 
  
9. Usulan       

Proposal untuk ESDD harus berisi bagian-bagian yang tercantum di bawah ini: 
  

1) Lingkup Pekerjaan: Lingkup pekerjaan harus mencakup deskripsi kegiatan spesifik yang akan dilakukan 
untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan yang diidentifikasi dalam Bagian 5. Ini harus 
mencakup setiap kunjungan/pengintaian yang diusulkan, dokumen yang akan ditinjau, wawancara , dll. 
Jika Konsultan merasa bahwa tugas atau komponen tambahan dalam tugas yang diperlukan disarankan 
atau dijamin, ini harus dinyatakan dan digambarkan sebagai “Tugas Opsional”.         
 

2) Tim dan kualifikasi proyek: Ini harus mencakup nama anggota staf utama dan setiap sub-kontraktor, 
dan deskripsi singkat tentang peran mereka dalam tim proyek. Kualifikasi staf harus mencakup 
kemampuan teknis yang relevan, pengalaman proyek spesifik sebelumnya yang serupa dengan Proyek 
ini, pengalaman dan pengetahuan spesifik di dalam negeri, keterampilan bahasa tertentu.         
 

3) Perkiraan biaya: Perkiraan biaya total lump sum (tidak boleh dilampaui), dalam Dolar AS, harus 
disediakan untuk lingkup pekerjaan yang diperlukan. Rincian perkiraan biaya berdasarkan tugas juga 
harus disajikan (yaitu format tabel) dan harus mencakup Biaya Tenaga Kerja Langsung (jumlah jam atau 
hari per staf dan biaya unit terkaitnya) dan Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung (yaitu perjalanan, per 
diem, sub- kontraktor, dll).         
 

4) Benturan kepentingan:       
Sebagai bagian dari proposal, Konsultan juga harus memastikan bahwa mereka tidak memiliki benturan 
kepentingan dan bahwa mereka mampu memberikan tinjauan yang memadai, akurat dan objektif. 
  

5) [TAMBAH BAGIAN BARU SEBAGAI TEPAT]:       



LAMPIRAN 5: S C R EE NING CHECKLIST S UNTUK (I) PERGI / TIDAK PERGI PERTEMUAN & (II) 
KEPUTUSAN INVESTASI AKHIR PERTEMUAN 

  
(i) Pergi/Tidak Pergi Rapat                  

  
Nama Proyek: 
  

Negara: 
  

ID proyek: 
# 

    
     

  
    

  
Penilai E&S: 
  

Persetujuan E&S: Tanggal Peninjau    
 

Investasi yang Diusulkan: 
  

     

Deskripsi Proyek Singkat: 
  
Ringkasan Potensi Masalah E&S: 
Pada penilaian, isu-isu kunci diidentifikasi sebagai: 

•   
•   
•   
•   

  
Isu Pertanyaan yang digunakan untuk 

menilai potensi risiko EHS dan 
menentukan kategori risiko secara 

keseluruhan 

Mempertaruhkan 
H/M/L 

Atau NA 

Mempertaruhkan 
Pembenaran 

ISU YANG BERKAITAN DENGAN LINGKUNGAN   
luas 
Pengaruh 

Apakah proyek memiliki pengaruh area 
yang luas dan apakah semua fasilitas 
terkait termasuk RoW untuk setiap jalur 
transmisi telah dinilai? 
  

  

  

Polusi Berpotensi menyebabkan polusi udara, 
tanah atau air yang signifikan. 
  

  
  

Kehilangan 
habitat 
dan berdampak 
pada 
keanekaragaman 
hayati 

Apakah proyek diharapkan menghasilkan 
perubahan penggunaan lahan, misalnya 
hutan menjadi pertanian; pertanian ke 
pertanian/industri yang lebih 
intensif? Apakah ini akan melibatkan 
pembukaan lahan dan/atau risiko 
pencemaran air? Penggunaan atau 
dampak pada area yang sangat rapuh 
seperti lahan basah? 
  

  

  

Penggunaan 
sumber daya 

Apakah konsumsi air atau pembuangan 
limbah cair cenderung berdampak     



signifikan pada pengguna lain dari 
pasokan ini?  
  

Alami 
Sumber daya 

Apakah proyek diharapkan 
menyebabkan salah satu dari berikut ini: 
Erosi Tanah? 
Stok ikan menurun? 
Penggundulan hutan? 
Reklamasi lahan? 
  

  

  

Rantai pasokan Apakah bahan dari sumber yang 
berkelanjutan? 
  

  
  

Tanah yang 
terkontaminasi 

Apakah ada tanda-tanda kontaminasi 
tanah dari aktivitas masa lalu di lokasi 
(pertanian & industri)? Apakah tank 
dibundel? Apa standar penyimpanan 
drum? Apakah ada kebocoran yang 
jelas? Pembuangan umum 
kertas/plastik? Pembuangan Limbah 
Industri/Kimia? Pencemaran Sampah 
Organik? air yang tidak 
aman/terkontaminasi 
  

  

  

ISU SOSIAL   
Kehilangan 
pekerjaan yang 
substansial 

Apakah kehilangan pekerjaan atau 
perpindahan ekonomi yang besar 
diperkirakan akan timbul dari proyek 
atau restrukturisasi investasi? Atau 
apakah mereka sudah terjadi sebagai 
akibat dari proyek? 
  

  

  

Fasilitas Proyek 
dan Terkait, 
area pengaruh 
dan TL: 
Pemukiman 
Kembali 

Akankah konstruksi atau operasi proyek 
menghasilkan (atau telah 
mengakibatkan) pemukiman kembali 
atau pemindahan ekonomi orang, secara 
paksa atau sebaliknya? Jika ya, apakah 
ada/akan ada Rencana Aksi Pemukiman 
Kembali/Rencana Pemulihan Mata 
Pencaharian ? Apakah kompensasi 
diberikan? Apakah ini sudah 
dipantau? Apakah ada klaim/kewajiban 
yang belum dibayar? 
  

  

  

Pemangku 
Kepentingan 
kekhawatiran 

Apakah pemangku kepentingan 
(termasuk LSM) saat ini 
mengungkapkan kekhawatiran tentang 
proyek atau investor/kontraktor yang 
diusulkan? Apakah kekhawatiran seperti 
itu mungkin terjadi? 
  

  

  

Eksploitasi 
tenaga kerja 

Apakah ada risiko bahwa proyek tidak 
akan dibangun/dioperasikan sesuai     



dengan konvensi ILO/persyaratan PS2 
yang mendasar? Misalnya anak atau 
kerja paksa, diskriminasi, penolakan 
untuk mengizinkan kebebasan 
berserikat dan perundingan bersama 
  

Asli 
orang-orang 

Akankah/apakah proyek mempengaruhi 
masyarakat adat? Apakah sudah ada 
Persetujuan Bebas, Didahulukan dan 
Diinformasikan (FPIC)? Apakah ada 
Dukungan Komunitas Luas untuk proyek 
tersebut? 
  

  

  

Kultural 
Warisan 

Apakah proyek dalam alokasi yang 
mempengaruhi atau mungkin secara 
signifikan mempengaruhi warisan 
budaya? 
  

  

  

 

  

  

(ii) Rapat Keputusan Investasi Akhir                 

  
Nama Proyek: 
  

Negara: 
  

ID proyek: 
# 

    
  

  
    

  
Penilai E&S: 
  

Persetujuan E&S: 
Y/T 
  

Tanggal ESRS:   
  

 
Investasi yang Diusulkan: 
  

     

Deskripsi Proyek Singkat: 
•   
•   

  
ESIA Siap dan sesuai dengan PS IFC? 
  
ESMMP Disiapkan dan disetujui oleh ESM GFCR , dan investee? kontraktor/operator? 
  
Semua lisensi dan izin yang relevan ada? 
  
Ringkasan Potensi Masalah E&S (diambil dari ESRS – terlampir pada dokumen ini): 
Pada penilaian, isu-isu kunci diidentifikasi sebagai: 

•   



•   
•   
•   

  
Apakah ESAP untuk proyek telah disiapkan (terlampir)? 
  
Jika ya, apakah sudah disetujui dan ditandatangani oleh kontraktor/operator? 
  
Menegaskan E & S Spesialis bahwa E & S risiko dapat dikelola sesuai dengan GFCR ‘s E & S Kebijakan dan standar yang relevan  
  
  

 
 
LAMPIRAN 6 : DAFTAR PERIKSA STANDAR KINERJA S 

  
Nama 
Proyek: 
  

Negara: 
  

  
 

  
  

Penilai 
E&S: 
  

Persetujuan E&S:     
 

  
Investasi yang Diusulkan: 
  

    
 

1. MASALAH SOS      
Deskripsi Proyek Singkat: 
  
Ringkasan Masalah E & S: 
Pada penilaian, isu-isu kunci diidentifikasi sebagai: 

•   

•   

•   

  
Investasi: 
Daftar Pengecualian: Y/T 
ESAP: Y/T 
Rekomendasi Pergi: Y/T 
  

2.   



  
Menilai Isu Lingkungan dan Sosial 

• Memuaskan (S): proyek ini secara material sesuai dengan PS, pedoman EHS WBG, peraturan negara tuan ru      

• Sebagian Tidak Memuaskan (PU): proyek saat ini tidak sesuai dengan pedoman PS dan WBG EHS dan/atau           

• Tidak Memuaskan (U): proyek tidak sesuai dengan PS dan persyaratan E&S lainnya dan diperlukan tindaka          

• Tidak Berlaku (NA): tidak relevan dengan proyek. 

Penilaian Lingkungan & Sosial  

1. Penilaian dan Sistem Manajemen Risiko dan Dampak E&S  
1.1. Penilaian S&E      
1.2. Program Manajemen & kualitas ESAP      
1.3. Kapasitas organisasi      
1.4. Pelatihan      
1.5. Pertunangan Komunitas      
1.6. Pemantauan      
1.7. Pelaporan      

2. Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja  
2.1. Kebijakan dan Manajemen Sumber Daya Manusia      
2.2. Organisasi Pekerja      
2.3. Non-Diskriminasi dan Kesempatan yang Sama      
2.4. Penghematan      
2.5. Melindungi Tenaga Kerja      
2.6. Pemantauan      
2.7. Kesehatan dan keselamatan Kerja      

3. Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi  
3.1. Konservasi Sumber Daya dan Efisiensi Energi      
3.2. Emisi udara      
3.3. Air limbah      
3.4. Limbah padat        
3.5. Material berbahaya      
3.6. Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat, kebakaran dan keselamatan jiwa      

4. Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat  
4.1. Komunitas kesehatan      
4.2. Keselamatan dan keamanan      
4.3. Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat      



4.4. Persyaratan Personil Keamanan      
5. Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa  

5.1. Kompensasi dan Manfaat bagi Pengungsi      
5.2. Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan      
5.3. Perencanaan dan Pelaksanaan Pemukiman Kembali      
5.4. Perpindahan Fisik      
5.5. Perpindahan Ekonomi      
5.6. Tanggung Jawab Sektor Swasta di bawah Pemukiman Kembali yang Dikelola Pemerintah      

6. Konservasi Keanekaragaman Hayati & Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan  
6.1. Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati      
6.2. Pengelolaan dan Penggunaan Sumber Daya Alam Terbarukan      

7. Penduduk asli  
7.1. Menghindari Dampak Merugikan      
7.2. Keterbukaan Informasi      
7.3. Persetujuan, Konsultasi dan Partisipasi yang Diinformasikan      
7.4. Dampak terhadap Tanah Adat atau Adat      
7.5. Relokasi Masyarakat Adat dari Tanah Adat atau Adat      
7.6. Sumber Daya Budaya      

8. Warisan budaya  
8.1. Perlindungan Warisan Budaya dalam Desain dan Pelaksanaan Proyek      
8.2. Proyek penggunaan Warisan Budaya      

Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial  
Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan WBG  
Undang-undang dan peraturan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan negara tuan rumah  

  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

Kinerja E&S proyek   
1. Penilaian dan Manajemen Risiko dan Dampak E&S 

  
DATA PROYEK PS1 kamu n tidak 

1. EMS bersertifikat internasional di tempat?   �   
 



Kinerja E&S proyek   
2. Apakah proyek ini membutuhkan ESIA penuh?     � 
3. Apakah dampak kumulatif telah diidentifikasi?     � 
4. Apakah studi dasar sosio-ekonomi telah diidentifikasi?     � 
5. Apakah audit E&S atas aset yang ada telah dilakukan?   �   
6. Pakar eksternal yang digunakan untuk ESIA?     � 
7. ESIA memuaskan?       
8. ESAP siap dan memuaskan?       
9. Apakah klien memiliki rencana pengembangan masyarakat 
yang terdokumentasi? 

    � 

10. Apakah rencana pengembangan masyarakat telah 
diungkapkan secara lokal? 

    � 

11. Apakah kelompok rentan tertentu telah diidentifikasi?     � 
12. Apakah klien melaporkan secara publik kinerja E&S secara 
keseluruhan (misalnya laporan keberlanjutan)? 

  �   

13. Apakah faktor ekologis atau biaya tenaga kerja rendah 
telah diidentifikasi dalam rantai pasokan? 

  �   

14. Apakah klien telah membentuk FPIC?     � 
15. Apakah IFC telah membentuk dukungan masyarakat luas ?     � 
16. Apakah klien telah melibatkan pakar eksternal untuk 
memverifikasi informasi pemantauannya? 

  �   

17. Apakah klien telah membentuk mekanisme pengaduan 
masyarakat? 

  �   

18. Apakah klien telah mengungkapkan informasi proyek E&S 
secara lokal? 

�     
 

2. Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja 
  

DATA PROYEK PS2 kamu n tidak 
1. Apakah ada bukti mekanisme pengaduan yang berfungsi 
bagi pekerja? 

�     

2. Apakah proyek memiliki kesepakatan perundingan 
bersama dengan satu atau lebih serikat pekerja? 

  �   

3. Jumlah total karyawan langsung :   
  

4. Jumlah insiden atau kematian karyawan kontrak langsung?   
  

5. Apakah audit ketenagakerjaan telah dilakukan?   �   
6. Apakah penyaringan rantai pasokan telah dilakukan?     � 
7. Apakah proyek telah menerima sertifikasi SA 8000 atau 
yang setara? 

    � 

8. Apakah proyek telah menerima OHSAS atau sertifikasi 
serupa?   

  �   

9. Pekerja anak dan paksa, pekerja anak dalam rantai 
pasokan 

  �   

10. Apakah ada pengurangan?       
11.         

 

 

3. Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi 
  

DATA PROYEK PS3 kamu n tidak 
1. Apakah ada emisi udara?   �   
2. Apakah ada limbah?     � 
3. Apakah ada daur ulang dan penggunaan kembali bahan?     � 
4. Pembuangan limbah yang memadai?     � 

 
  



Kinerja E&S proyek   
5. Apakah proyek berlokasi di tanah yang terkontaminasi?     � 
6. Apakah proyek melibatkan bahan berbahaya?     � 
7. Tanggung jawab darurat dinyatakan �     
8. Rencana Penyelamatan �     
9. Air dan pompa pemadam kebakaran, alat pemadam, 
hidran 

�     
 

4. Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat 
  

DATA PROYEK PS4 kamu n tidak 
1. Jumlah insiden/kematian yang melibatkan non-karyawan 
(masyarakat)? 

  
  

2. Apakah rencana Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat wajib 
memerlukan partisipasi dan kesiapan masyarakat? 

  �   

3. Penggunaan tenaga ahli eksternal untuk keamanan 
infrastruktur dan peralatan? 

�     

4. Apakah klien secara resmi mengontrak (B) pasukan 
keamanan swasta? 

  �   

5. Ada rencana manajemen personel keamanan? �     
6. Apakah penilaian dampak kesehatan telah dilakukan?   �   

 

 

5. Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa 
  

DATA PROYEK PS5 kamu n tidak 
1. Pembebasan lahan oleh (A) Pemerintah, (B) Klien atau (C) 
Keduanya? 

    � 

2. Rencana Aksi Pemukiman Kembali /Audit/Kerangka 
disiapkan? 

      

3. Apakah Rencana Aksi Pemukiman 
Kembali /audit/kerangka telah diungkapkan secara lokal? 

      

4. Jumlah rumah tangga yang dipindahkan secara fisik?   
  

5. Jumlah rumah tangga yang mengungsi secara ekonomi?   
  

6. Berapa banyak perambah liar yang telah menerima 
jaminan kepemilikan? 

  
  

7. Pemukiman kembali dilakukan oleh (A) Pemerintah (B) 
Klien 

      

8. atau (C) Keduanya?       
9. Apakah klien telah menambah (uang tunai atau manfaat 
lain) untuk pengadaan tanah atau pemukiman kembali yang 
dikendalikan oleh pemerintah?       

      

  
  

 
  

6.                 Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Berkelanjutan 
  

DATA PROYEK PS6 kamu n tidak 
1. Kehadiran habitat kritis?     � 
2. Sertifikasi independen untuk pengelolaan sumber daya 
berkelanjutan? 

      

3. Pengenalan spesies asing?       
 

 
  

7.                 Penduduk asli 
  

DATA PROYEK PS7 kamu n tidak 
• Apakah Masyarakat Adat terpengaruh?       � 

 
  



Kinerja E&S proyek   
• Apakah IPDP sudah disiapkan?       
• IP dipindahkan?         
• Tanah IP digunakan?       

 

8.                 Warisan budaya 
  

DATA PROYEK PS8 kamu n tidak 
1. Apakah Warisan Budaya telah diidentifikasi (baik melalui ESIA 
atau Prosedur Penemuan Peluang) 

    � 

2. Apakah/akankah Cagar Budaya telah/dihapus?       
3. Apakah Proyek layak secara komersial karena beberapa aspek 
Warisan Budaya 

      

4. Apakah investee telah melakukan negosiasi dengan itikad baik 
untuk Warisan Budaya dan/atau penggunaan Warisan Budaya secara 
komersial? 

      

5. Apakah rencana untuk berbagi manfaat telah disiapkan?       
 

 
  

Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (ESAP) 
  
  
  

 

Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan WBG 
Pedoman EHS yang Berlaku: 

•      Pedoman Umum Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan 
•      XXX 
•      XXX 

  

  
  

Hukum dan peraturan EHS negara tuan rumah 
•      XX 
•      XX 

Izin dan lisensi saat ini? 
  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

            Kinerja dalam memenuhi pedoman EHS 
PEDOMAN 
YANG 
BERLAKU 

PERINGKAT KINERJA/KOMENTAR PROYEK 

Pedoman 
Umum 
EHS 
  

S 
    Peringkat   
  1. Lingkungan S   
  1.1 Emisi Udara dan Kualitas Udara Ambien S   

 

  1.2 Konservasi Energi S   
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=id&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_2/%24FILE/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=id&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-1/%24FILE/1-1%2BAir%2BEmissions%2Band%2BAmbient%2BAir%2BQuality.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=id&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-2/%24FILE/1-2%2BEnergy%2BConservation.pdf


  1.3 Kualitas Air Limbah dan Air Ambien S   
 

  1.4 Konservasi Air S   
 

  1.5 Manajemen Bahan Berbahaya S   
 

  1.6 Pengelolaan Sampah S   
 

  1.7 Kebisingan N A   
 

  1.8 Tanah Terkontaminasi N N   
 

      
 

2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja S   
 

  2.1 Desain dan Operasi Fasilitas Umum S   
 

  2.2 Komunikasi dan Pelatihan S   
 

  2.3 Bahaya Fisik S   
 

  2.4 Bahaya Kimia S   
 

  2.5 Bahaya Biologis tidak   
 

  2.6 Bahaya Radiologis tidak   
 

  2.7 Alat Pelindung Diri tidak   
 

  2.8 Lingkungan Bahaya Khusus tidak   
 

  2.9 Pemantauan S   
 

      
 

3. Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat S   
 

  3.1 Kualitas dan Ketersediaan Air NI   
 

  3.2 Keamanan Struktural Infrastruktur Proyek S   
 

  3.3 Keselamatan Jiwa dan Kebakaran S   
 

  3.4 Keselamatan Lalu Lintas tidak   
 

  3.5 Pengangkutan Bahan Berbahaya tidak   
 

  3.6 Pencegahan Penyakit S   
 

  3.7 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat S   
 

      
 

4. Konstruksi dan Penonaktifan S   
 

  4.1 Lingkungan S   
 

  4.2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja S   
 

  4.3 Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat S   
 

      
 

3. DOKUMEN DITINJAU 
ESIA 
ESAP 
Kebijakan SDM 
Data K3 
Lisensi/izin operasi E&S 
  
LAMPIRAN 7: FORMAT RINGKASAN TINJAUAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL (ESRS) 

  
Ringkasan Tinjauan Lingkungan dan Sosial 

Nomor Proyek : XX 
  
Negara:                                          
P proyek :                            
Kategori Lingkungan: A/ B              
Tanggal:                            
  
A. Deskripsi Proyek 
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=id&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-3/%24FILE/1-3%2BWastewater%2Band%2BAmbient%2BWater%2BQuality.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=id&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-4/%24FILE/1-4%2BWater%2BConservation.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=id&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-5/%24FILE/1-5%2BHazardous%2BMaterials%2BManagement.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=id&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-6/%24FILE/1-6%2BWaste%2BManagement.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=id&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-7/%24FILE/1-7%2BNoise.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=id&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-8/%24FILE/1-8%2BContaminated%2BLand.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=id&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_2/%24FILE/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=id&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_3/%24FILE/3%2BCommunity%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=id&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_4/%24FILE/4%2BConstruction%2Band%2BDecommissioning.pdf


B. Kategorisasi Lingkungan dan Sosial 
  
C. Standar yang Berlaku 
  
Meskipun semua Standar Kinerja berlaku untuk investasi ini, berdasarkan informasi terkini , investasi tersebut 
akan memiliki dampak yang harus dikelola dengan cara yang konsisten dengan Standar Kinerja berikut : 
  

• PS1: Pengkajian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
• dan Risiko dan Dampak Sosial 
• PS2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja 
• PS3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi 
• PS4: Kesehatan, Keselamatan & Keamanan Masyarakat 
• PS5 Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa 
• PS6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang 
Berkelanjutan 
• PS7 : Masyarakat Adat 
• PS8: Warisan Budaya 

  
Selain itu, Pedoman EHS Umum WBG dan Pedoman Sektor Industri X, Y, berlaku untuk proyek ini. 
  
Dokumen D. Kunci dan Lingkup GFCR E & S Ulasan 
  
Kunjungan lapangan uji tuntas lingkungan dan sosial dilakukan 
oleh pakar lingkungan /sosial XXXX pada (tanggal) . Kunjungan lokasi termasuk kunjungan ke fasilitas proyek 
dan fasilitas terkait serta orang-orang yang terkena dampak proyek . M eetings yang dilakukan dengan 
perwakilan dari XX dan masyarakat yang terkena dampak. 
  
Selain kunjungan lapangan uji tuntas, dokumen-dokumen berikut telah ditinjau oleh XXXX : 
  

• E SIA 
• Laporan Studi Kelayakan 

  
Dokumen-dokumen ini secara memadai menilai risiko dan dampak lingkungan dari Proyek XX dan 
memberikan dasar yang kuat untuk mitigasi yang tepat dari risiko dan dampak lingkungan yang 
ditimbulkan oleh Proyek ini. 
  
E. Isu Utama dan Mitigasi 
  
PS1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial 
- Kajian Sosial dan Lingkungan : 
- Program Manajemen : 
- Pemantauan dan Pelaporan : 
- Kapasitas Organisasi : 
  
PS2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja 
- Kebijakan dan Prosedur SDM : 
- occupatio kesehatan nal dan keselamatan : 
- Pelatihan pekerja : 
  
PS3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi 
- Tahap Konstruksi: 
- Selama operasi : 
  
PS4: Kesehatan, Keselamatan & Keamanan Masyarakat 



- Konstruksi dan Operasi: 
- Pengaturan Keamanan: 
  
PS5 Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa 
- Desain proyek    
- Kompensasi dan Manfaat untuk Pengungsi    
- Keterlibatan komunitas    
- Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan    
- Perencanaan dan Pelaksanaan Pemukiman Kembali dan Pemulihan Mata Pencaharian    
- Tanggung Jawab Sektor Swasta dalam Pemukiman Kembali yang Dikelola Pemerintah    
  
PS6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang 
Berkelanjutan 
- Proses Perizinan Lingkungan dan Keterlibatan Masyarakat    
- Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati    
- Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terbarukan    
PS7: Masyarakat Adat 
- Menghindari Dampak Merugikan    
- Dampak terhadap Tanah Adat atau Tanah Adat yang Digunakan    
- Relokasi Masyarakat Adat (IP) dari Tanah Adat atau Adat    
- Persetujuan, Konsultasi dan Partisipasi yang Diinformasikan    
PS8: Warisan Budaya                                          
- Perlindungan warisan budaya dalam Desain dan Pelaksanaan Proyek    
- Proyek penggunaan Warisan Budaya    
LAMPIRAN 8: CONTOH RENCANA AKSI LINGKUNGAN & SOSIAL (ESAP) 

  
  

Standar 
acuan/hukum/peraturan 

tindakan 

  

Prioritas 

(Rendah 
sedang 
Tinggi) 

Tanggung 
jawab 

Tenggat 
waktu 

Indikator 
penyelesaian 

Estimasi 
biaya 

              

              

              

              

  
LAMPIRAN 9 : FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN TAHUNAN GFCR KEPADA INVESTOR 

  
LAPORAN PEMANTAUAN TAHUNAN 

  
  



TANGGAL PENYELESAIAN: [MASUKKAN TANGGAL] 
  

PENGANTAR 
  
Kebijakan E&S GFCR dan ESMS 
  
Untuk memastikan penilaian, pengelolaan, dan pemantauan E&S yang efektif atas investasi yang 
diusulkan, GFCR mengembangkan Kebijakan E&S dan ESMS pada September 2018 . Dokumen-dokumen ini 
dan prosedur terkait telah diperbarui baru-baru ini dan ditandatangani oleh Dewan GFCR di XXX . 
  
Kontak informasi: 
  

Diselesaikan oleh :   
Posisi di Organisasi: ESM Telp: XX 
Surel: 

 
Fax:   

  
Periode Pelaporan: 
  

Dari: Ke: 
1 Oktober 20xx 30 September 20xx 

  
  
 
 

1. INFORMASI OPERASIONAL DAN PORTOFOLIO 
  
Pembaruan Operasi Saat Ini 
  
[Sisipkan teks pembaruan] 
  
Informasi Portofolio 
  
Portofolio Proyek: 
  

  Jenis 
(Biomas 
SolarPV 

Angin 
SPP) 

Sponsor E cukup 
(USDm) 

Ekuitas 
Mitra 

U  
(U  

 
 

  
  

 
 

              
              
              
              
              
              

  
Detail Proyek: 
  

  nis 
iomas 

Kategori (A, B, C) Panggung Masalah E&S - Status   
  



olarPV 
ngin 
PP) 

            
            
            
            
            
            

Ulangi tabel seperlunya untuk setiap proyek 
  
Paparan Daftar Pengecualian: 
  

Aktivitas di Daftar Pengecualian GFCR 
 

Persentase investasi dari total eksposur luar biasa 
yang terlibat dalam kegiatan yang dikecualikan. 

0% dari keseluruhan Portofolio 
  

Jika persentasenya tidak nol, mohon jelaskan 
eksposur ini dan langkah-langkah yang telah diambil 
untuk mengurangi eksposur tersebut. 

T/A 

  
2. SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN DAN SOSIAL 

  
Kebijakan dan Proses 
  

    Ya 
Tidak 

Komentar 

2.1 Pengembangan dan implementasi ESMS?     
2.2 ESMS atau pemutakhiran kebijakan dan 

prosedur selama periode pelaporan? 
    

2.3 Transaksi ditolak karena alasan lingkungan, 
kesehatan, keselamatan atau sosial? 

    

2.4 Kesulitan dan/atau kendala terkait dengan 
pelaksanaan prosedur sosial dan lingkungan? 

    

2.5 Kepatuhan terhadap undang-undang dan 
peraturan Negara Tuan Rumah? 

    

2.6 Isu-isu sosial dan lingkungan yang signifikan 
terkait dengan proyek-proyek yang kami 
investasikan selama periode pelaporan? 

    

Pengawasan/Pemantauan 
  

    Ya 
Tidak 

Komentar 

2.7 Pelaporan EHS dari proyek selama periode 
pelaporan? 

    

2.8 Pemantauan kinerja lingkungan dan sosial 
proyek selama periode pelaporan? 

    

2.9 Kecelakaan/Kehilangan Waktu, 
Litigasi/Pengaduan/Pemberitahuan Peraturan 
dan/atau Denda? 

• Insiden ketidakpatuhan 
terhadap persyaratan E&S 

    



• Perjanjian/ persyaratan yang 
dikenakan oleh sebagai akibat dari 
ketidakpatuhan 

2.10 Pemantauan bersama dengan IFI dan 
penggunaan pedoman lingkungan dan sosial 
mereka? 

    

Kapasitas 

    Ya 
Tidak 

Komentar 

2.11 Koordinator E&S yang memiliki tanggung 
jawab keseluruhan atas pelaksanaan ESMS. 

    

2.12 Kepegawaian saat ini dari orang-orang ESMS 
inti lainnya dalam organisasi yang terlibat 
dengan implementasi ESMS, 

    

2.13 Pelatihan yang diberikan kepada Koordinator 
E&S dan/atau tim tentang implementasi ESMS 
selama periode pelaporan. 

    

  
Pelaporan 
  

    Ya 
Tidak 

Komentar 

2.14 Laporan internal tentang isu-isu lingkungan 
dan sosial proyek diserahkan kepada 
manajemen senior selama periode pelaporan? 

    

2.15 pelaporan GRK     
2.16 Indikator Dampak Pembangunan     

  
  

3. SUMBER DAYA MANUSIA DAN PRAKTEK KETENAGAKERJAAN 
  
Labo u r statistik: 
  

  Pria Wanita 
Total atau 
Rata-rata 
selama tahun 
pelaporan 

Jumlah karyawan 

Pengelolaan       
Non-manajemen       
Kontraktor/sub-kontraktor       
Cacat       
Total       
Komposisi Dewan       

Perincian Usia 

18 – 25       
26 – 35       
36 – 45       
46 - 55       
> 56       

  
Kebijakan SDM dan Ketentuan Kerja 



  
    Ya 

Tidak 
Komentar 

3.1 Kebijakan sumber daya manusia?     

3.2 Perubahan ketentuan kerja selama tahun ini?     

Organisasi Karyawan 

    Ya 
Tidak 

Komentar 

3.3 Keterlibatan organisasi karyawan selama periode 
pelaporan? 

    

3.4 Adakah pemecatan karena keanggotaan dalam 
organisasi karyawan atau tuduhan tentang hal ini? 

    

3.5 Representasi karyawan dalam organisasi, (misalnya 
dewan staf, badan konsultatif) 

    

3.6 Perjanjian perundingan bersama, atau perjanjian 
independen dan bagaimana ini dinegosiasikan? 

    

3.7 Setiap pemogokan karyawan atau bentuk tindakan 
kolektif selama periode pelaporan 

    

Non-Diskriminasi dan Kesempatan yang Sama 

    Ya 
Tidak 

Komentar 

3.8 Keluhan internal atas masalah pelecehan seksual 
atau lainnya? 

    

3.9 Kebijakan kesempatan yang sama?     

Penghematan 

    Ya 
Tidak 

Komentar 

3.10 Karyawan diberhentikan/diberhentikan     
3.11 Pengurangan yang diantisipasi? Berapa banyak 

karyawan yang akan diberhentikan (berdasarkan 
tingkat keahlian dan jenis kontrak)? 

    

3.12 Jelaskan mengapa ada kebutuhan untuk 
penghematan dari sudut pandang bisnis? 

    

3.13 Bagaimana jadwal pelaksanaan proses 
retrenchment? Kapan akan selesai? 

    

Mekanisme Pengaduan 

    Ya 
Tidak 

Komentar 



3.14 Mekanisme pengaduan karyawan yang 
memungkinkan karyawan untuk mendaftar dan 
menyampaikan kekhawatiran? 

    

3.15 Berapa kali digunakan dalam periode pelaporan 
ini? 

    

Labo u r Denda dan Kasus Pengadilan 

    Ya 
Tidak 

Komentar 

3.16 Apakah otoritas ketenagakerjaan mengeluarkan 
denda kepada perusahaan terkait masalah 
ketenagakerjaan? 

    

3.17 Apakah ada kasus perburuhan yang diajukan 
terhadap perusahaan? 

    

  
  

4. KESELAMATAN HIDUP DAN KEBAKARAN 

Peraturan 

    Ya 
Tidak 

Komentar 

4.1 Izin Keselamatan Kebakaran untuk semua 
bangunan termasuk yang disewa yang dikeluarkan 
oleh otoritas yang berwenang? 

    

4.2 Inspeksi keselamatan kebakaran yang dilakukan 
oleh otoritas lokal yang sesuai? Temuan kunci dari 
inspeksi dan apakah ada masalah yang belum 
terselesaikan? 

    

Operasional 

    Ya 
Tidak 

Komentar 

4.3 Orang yang bertanggung jawab atas keselamatan 
jiwa dan kebakaran? 

    

4.4 Pemantauan fasilitas dan peralatan keselamatan 
jiwa dan kebakaran? 

    

4,5 Adakah insiden kebakaran dalam periode 
pelaporan? 

    

Pelatihan, Kesadaran dan Kompetensi 

                Ya 
Tidak 

Komentar 

4.6 Tanggal latihan kebakaran? Jumlah staf yang 
berpartisipasi? 

    



4.7 Pelatihan pertolongan pertama dan pemadam 
kebakaran diberikan kepada staf selama periode 
pelaporan. 

    

  
5. PRAKTIK LINGKUNGAN 

Peraturan 

    Ya 
Tidak 

Komentar 

5.1 Izin lingkungan yang dikeluarkan oleh otoritas yang 
sesuai? 

    

5.2 Inspeksi lingkungan dilakukan oleh otoritas lokal 
yang sesuai? Temuan kunci dari inspeksi dan apakah 
ada masalah yang belum terselesaikan? 

    

Operasional 

    Ya 
Tidak 

Komentar 

5.3 Ada praktik pengelolaan lingkungan dan tanggung 
jawab/peran khusus? 

    

5.4 Pemantauan data lingkungan?     

5.5 Insiden ketidakpatuhan lingkungan dalam periode 
pelaporan? 

    

Pengukuran 

    Ya 
Tidak 

Komentar 

5.6 Langkah-langkah untuk mengurangi jejak 
lingkungan? 

    

  

  

  
LAMPIRAN 10: DAFTAR KONSULTAN EKSTERNAL GFCR (HARUS DILENGKAPI) 

Harap dicatat bahwa daftar konsultan eksternal berikut ini belum final. Tergantung pada kebutuhan proyek, 
konsultan yang lebih khusus dan/atau lokal dapat dilibatkan. Melalui jaringan GFCR, konsultan spesialis dapat 
diperoleh. Daftar ini hanya berfungsi untuk tujuan indikatif: 

  



Jaringan untuk menemukan konsultan lokal: 

IUCN: 

https://www.iucn.org/ 
  

R20: 

https://regions20.org/ 
  

Konsultasi: 

ERM – Manajemen Sumber Daya Lingkungan: 

https://www.erm.com/ 
  

Grup rps : 

https://www.rpsgroup.com/ 
  

SGS: 

https://www.sgs.com/ 
  

Kutub Selatan: 

https://www.southpole.com/ 
  

nasihat EBS: 

https://ebsadvisory.com/ 
  
LAMPIRAN 11: MEKANISME PENGADUAN GFCR DI TINGKAT DANA 

  

Pegasus memiliki alamat email “Umpan Balik” ( feedback@pcalp.com ) di halaman “Hubungi Kami” di situs 
webnya : 

https://www.pcalp.com/contact/ 
Email yang diterima melalui alamat ini ditujukan ke Chief Compliance Officer Perusahaan. Setiap keluhan 
mengenai masalah LST juga harus disampaikan kepada orang yang tepat yang mengawasi masalah LST. Jika 
diminta, email yang dikirimkan ke alamat email akan dijaga kerahasiaannya. 

Catatan keluhan disimpan oleh Chief Compliance Officer, yang mencakup: 
1. tanggal pengaduan 
2. nama pihak yang dirugikan dan afiliasi/organisasi apa pun 
3. rincian kontak pihak yang dirugikan 
4. kategori pengaduan (lingkungan, sosial, tata kelola, lainnya) 
5. apakah keluhan ditujukan pada Pegasus atau investee (jika investee, namanya harus 
dicantumkan) 
6. ringkasan masalah 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=id&u=https://www.iucn.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=id&u=https://regions20.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=id&u=https://www.erm.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=id&u=https://www.rpsgroup.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=id&u=https://www.sgs.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=id&u=https://www.southpole.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=id&u=https://ebsadvisory.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=id&u=https://www.pcalp.com/contact/


7. apakah keluhan tersebut merupakan banding ke hasil manajemen keluhan 
sebelumnya 
8. pihak terkait untuk terlibat dalam Pegasus dan setiap investee Pegasus yang berlaku 
9. investigasi masalah yang direkomendasikan 

10. hasil investigasi dan tindakan yang diambil 
11. tanggal penutupan dan informasi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan 

Chief Compliance Officer bertanggung jawab untuk: 
a. Bekerja untuk mengakui keluhan secara tertulis pada waktu yang tepat dan 
membiarkan pihak yang dirugikan mengetahui status penyelidikan Pegasus atas masalah 
tersebut. Perkiraan jangka waktu untuk investigasi harus disediakan. Investigasi terhadap 
keluhan dapat bervariasi tergantung pada sifat keluhan, tetapi upaya terbaik harus dilakukan 
untuk memastikan bahwa keluhan ditangani dengan segera. Sebagian besar investigasi tidak 
boleh berlangsung lebih dari 90 hari. 
b. Bekerja dengan pihak terkait di Pegasus dan investee untuk mengevaluasi keluhan 
dan menentukan apakah ada tindakan yang harus diambil untuk memperbaikinya. 
c. Memberi tahu pihak yang dirugikan tentang hasil investigasi dan tindakan apa pun 
yang diambil atau alasan untuk tidak mengambil tindakan. 
d. Catat hasil investigasi dalam file Excel, termasuk ringkasan tindakan yang diambil 
atau alasan untuk tidak mengambil tindakan dan tanggal tanggapan terhadap pihak yang 
dirugikan. 

Isi catatan pengaduan dan pengelolaan pengaduan harus menghormati kerahasiaan pihak yang dirugikan 
sejauh praktis, dan tidak boleh ada pembalasan terhadap pihak yang dirugikan atau pelapor. 

Dalam beberapa kasus, mungkin tepat bagi Pegasus untuk melibatkan pihak yang dirugikan lebih lanjut selama 
penyelidikan atas keluhan tersebut. Ini bisa terjadi dengan mengundang pihak yang dirugikan ke pertemuan, 
panggilan konferensi, atau dengan terlibat lebih jauh secara tertulis. Semua keterlibatan berkelanjutan dengan 
pihak yang dirugikan harus dicatat dalam catatan keluhan. 

  

  
LAMPIRAN 12: MEKANISME PENGADUAN GFCR DI TINGKAT PROYEK 

  
Sponsor proyek bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mekanisme pengaduan tersedia untuk 
proyek. Tergantung pada konteksnya (budaya, geografis, dll.), mekanisme yang paling tepat harus didiskusikan 
dan diperkenalkan sebagai bagian dari pertemuan konsultasi pemangku kepentingan awal . Tujuan 
mekanisme pengaduan adalah untuk memungkinkan pemangku kepentingan lokal kemampuan untuk 
memberikan masukan terus menerus dan/atau mengajukan pengaduan terhadap proyek, dan memungkinkan 
penyelesaian pengaduan. 
  
Selama pertemuan fisik pertama dengan pemangku kepentingan lokal/orang yang terkena dampak proyek, 
mekanisme pengaduan yang berbeda harus dijelaskan dan didiskusikan untuk memastikan bahwa para 
pemangku kepentingan setuju bahwa metode yang dipilih adalah yang paling tepat. Rincian diskusi ini harus 
dicatat dan dimasukkan dalam ringkasan pertemuan pemangku kepentingan. 
  
Untuk setiap proyek, sebuah “buku masukan pengaduan / berkelanjutan” harus tersedia secara fisik di lokasi 
yang sesuai ( misalnya balai kota; gereja lokal, masjid atau tempat ibadah lainnya, dll ). Selain buku, setidaknya 
satu metode tambahan harus dipilih dan harus sesuai dengan konteksnya. Metode lain termasuk: 
  

• T elephone akses (berguna dalam kasus buta huruf) 
• Akses internet 
• Mediator independen yang ditunjuk 
• lainnya 



LAMPIRAN 13: RINGKASAN KONSULTASI DAN RENCANA PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN 

  

Konsultasi dengan pemangku kepentingan dan keterlibatan di dalam GFCR p rogramme dan tingkat 
dana 

Jendela hibah dan investasi bekerja sama erat untuk terlibat dengan pemangku kepentingan di lapangan: 

Jendela Hibah memobilisasi secara berkelanjutan jaringan sumber daya internal dan mitra 
eksternalnya. Jendela Investasi juga memobilisasi pemangku kepentingan lokal dengan memanfaatkan sumber 
daya internal EA dan BNPP atau dengan melibatkan perantara (R20 dan Systemiq ). 

Selain mobilisasi jaringan ini, Jendela Hibah mendanai pertemuan argents untuk kepentingan IMF. Mereka 
dikonsultasikan secara berkelanjutan untuk mempersiapkan program. Agen-agen tersebut adalah:  

• Konservasi Alam 

• Masyarakat Konservasi Satwa Liar 

• WWF 

• Konservasi Internasional 

• Dana MAR 

• Keuangan Biru 

Konsultasi dengan Agen Penyelenggara telah mendukung program GFCR dalam tiga cara. 

•  Pertama, kehadiran mereka di lapangan memungkinkan agen yang mengadakan pertemuan 
untuk memberikan informasi kontekstual lingkungan dan sosial lokal yang penting bagi IW 
dan GW, sehingga mengoptimalkan desain program. 

•  Kedua, jaringan lokal mereka meningkatkan akses dana ke pemangku kepentingan politik, 
sosial dan ekonomi yang penting di negara-negara sasaran, termasuk pemerintah, organisasi 
masyarakat sipil lainnya, dan sektor swasta.  

• Terakhir, mereka berkontribusi pada pengembangan jalur pipa melalui identifikasi proyek 
potensial untuk dipertimbangkan oleh IW dan GW.  

Selain itu, Request for Information (RFI) diimplementasikan dalam skala global untuk mengidentifikasi 
parameter utama yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi untuk investasi dan model bisnis 
potensial untuk GFCR. Jendela RFI dibuka dari 10 Agustus hingga 21 Oktober 2020. GFCR mengedarkan survei 
RFI secara luas dan mengadakan berbagai webinar dan diskusi dengan mitra pelaksana potensial dan jaringan 
utama untuk menghasilkan kiriman. Pertanyaan yang diajukan dalam survei adalah hasil diskusi internal dan 
konsultasi dengan ilmuwan terumbu karang terkemuka dan mitra Dana. RFI GFCR pada Pemilihan Lokasi 
menerima total 335 tanggapan, sementara lebih dari 130 model bisnis diajukan sebagai bagian dari 
RFI. Tanggapan datang dari organisasi internasional, LSM, pemerintah, organisasi akademik, bisnis dan 
individu. Pengajuan situs diterima dari semua wilayah terumbu karang penting termasuk Atlantik (46%), 
Timur Tengah (4%), Samudra Hindia (21%), Asia Tenggara (14%), dan Pasifik (11%). Tujuan RFI adalah untuk 
menghasilkan daftar ide, perusahaan, dan kontak untuk penjangkauan lebih lanjut, bukan untuk memberikan 
semua informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi situs, peluang bisnis, atau instrumen keuangan.   
  
Konsultasi dan keterlibatan pemangku kepentingan di tingkat proyek 
Keterlibatan sangat penting untuk memahami pandangan dan kepentingan pemangku kepentingan yang 
berbeda tentang isu-isu yang terkait dengan proyek, menandai kesenjangan dan peluang, membangun 
hubungan yang konstruktif atau peran proyek dengan pihak terkait dan memungkinkan pemangku 
kepentingan untuk mengambil kepemilikan proyek; itu juga merupakan elemen penting untuk 
mempromosikan transparansi dan akuntabilitas, partisipasi dan inklusi yang efektif. Dalam istilah praktis, 
keterlibatan pemangku kepentingan dapat dipahami sebagai istilah menyeluruh yang mencakup berbagai 



kegiatan dan interaksi dengan pemangku kepentingan sepanjang siklus proyek; mendefinisikan dan 
menerapkan kegiatan dan interaksi tersebut mencerminkan aspek penting dari manajemen proyek yang baik. 
ESMS mengharuskan proyek untuk merancang rencana keterlibatan pemangku kepentingan khusus untuk 
memastikan bahwa: 

• kekhawatiran pemangku kepentingan ditangkap dan potensi risiko diidentifikasi secara 
memadai; 
• kelompok dan masyarakat yang hidupnya mungkin terkena dampak proyek dikonsultasikan 
dengan benar untuk memverifikasi dan menilai signifikansi dampak apa pun; 
• kelompok dan masyarakat yang terkena dampak berpartisipasi dalam pengembangan 
langkah-langkah mitigasi, dalam pengambilan keputusan mengenai operationali mereka z asi, dan 
dalam memantau pelaksanaannya. 

Keadaan khusus: COVID-19 p andemic 

Melibatkan pemangku kepentingan sangat penting selama pandemi COVID-19 . Langkah-langkah khusus 
mungkin perlu diambil untuk melakukan konsultasi pemangku kepentingan. Ini dapat mencakup 
pembentukan modalitas baru bagi para pemangku kepentingan untuk mengekspresikan pandangan mereka 
pada saat pertemuan publik dan perjalanan menghadapi pembatasan luas yang bertujuan untuk mengurangi 
penyebaran virus. Melalui dialog langsung , pengembang proyek dan entitas terakreditasi 
harus mengidentifikasi saluran yang paling tepat untuk berkonsultasi dengan pemangku kepentingan dengan 
dukungan pakar dan jaringan lokal . Hal ini dapat mencakup platform elektronik untuk komunikasi atau 
kesehatan dan keselamatan yang tepat tindakan t o melindungi terhadap infeksi COVID-19. 
Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan[8] 

Salah satu keluaran utama dari fase persiapan proyek adalah rencana pelibatan pemangku kepentingan yang 
menjelaskan bagaimana pemangku kepentingan yang teridentifikasi akan dilibatkan lebih lanjut selama 
pelaksanaan proyek . Ini adalah alat perencanaan yang terlihat ke masa depan untuk cataly z e dan mengatur 
keterlibatan pemangku kepentingan dan menjamin bahwa secara efektif berlangsung sejalan dengan 
persyaratan yang ESMS menyeluruh. Diharapkan pengembang proyek bertanggung jawab untuk mengikuti 
dan mengimplementasikan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan di tingkat proyek. Dukungan teknis 
dapat diberikan oleh Manajer ES atau konsultan eksternal.  

Memutuskan pemangku kepentingan mana yang akan terus terlibat selama implementasi dan tujuan 
keterlibatan harus didasarkan pada analisis pemangku kepentingan dan hasil dari proses konsultasi, tetapi 
juga dapat dibangun di atas konsultasi atau kolaborasi sebelumnya. Mengembangkan Rencana Keterlibatan 
Pemangku Kepentingan akan mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan dalam proyek dan 
kemampuan mereka untuk mempengaruhi proyek dan berkontribusi pada keberhasilannya, serta 
kemungkinan potensi pemangku kepentingan yang terpengaruh oleh kegiatan proyek. 

Keterlibatan dapat mengambil bentuk yang berbeda tergantung pada pemangku kepentingan, tujuan 
keterlibatan dan jenis keputusan apa yang akan dimasukkan oleh pemangku kepentingan. Jika tujuannya 
adalah untuk melibatkan mereka dalam keputusan strategis tentang manajemen atau tata kelola proyek, 
penyertaan dalam komite pengarah direkomendasikan. Jika pemangku kepentingan diharapkan memberikan 
masukan untuk keputusan tematik, ia mungkin dimasukkan dalam kelompok penasihat tentang topik 
ini. Pemangku kepentingan juga diharapkan dapat memberikan masukan ke dalam kesepakatan-kesepakatan 
utama ( misalnya kesepakatan tentang pembagian keuntungan). Peran lainnya adalah berpartisipasi dalam 
pemantauan proyek untuk memberikan umpan balik yang tepat waktu atau untuk menandai potensi konflik 
yang mungkin memerlukan perhatian. Keterlibatan dalam kegiatan terprogram atau dalam acara yang 
melengkapi kegiatan terprogram juga dimungkinkan. 

Sebuah keterlibatan ctive dari berbagai pemangku kepentingan - terutama perempuan (sebagai individu atau 
kelompok), organisasi masyarakat sipil (OMS), perwakilan dari masyarakat lokal dan kelompok-kelompok 
lokal, pemilik tanah adat, masyarakat adat, sektor swasta dan kelompok lain yang relevan (minoritas , orang 
tua, pemuda, atau kelompok terpinggirkan) didorong. Beberapa kelompok rentan mungkin memerlukan 
kegiatan persiapan tambahan atau pengembangan kapasitas untuk berpartisipasi dalam pertemuan semacam 
itu. Di mana pemangku kepentingan mungkin terpengaruh secara negatif oleh proyek, proses keterlibatan 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn8


ditentukan oleh ESMS/prosedur perlindungan – termasuk siapa yang harus dilibatkan, keluaran apa yang akan 
diperoleh, dll. Juga, beberapa proyek mungkin perlu mematuhi peraturan dan persyaratan nasional tentang 
keterlibatan publik termasuk konsultasi publik dan persyaratan pengungkapan sebagai bagian dari penilaian 
dampak lingkungan (AMDAL), atau dengan persyaratan yang ditetapkan oleh donor. Peraturan dan 
persyaratan tersebut perlu dirangkum dalam Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan serta kewajiban 
internasional lainnya yang relevan. Cakupan, ukuran, dan tingkat detail Rencana Keterlibatan Pemangku 
Kepentingan dapat bervariasi sesuai dengan sifat proyek, jumlah pemangku kepentingan, potensi dampak 
proyek, dan kemungkinan keluhan. Namun, penting bahwa Rencana Keterlibatan Pemangku 
Kepentingan dengan jelas menggambarkan tindakan pelibatan pemangku kepentingan dan mencakup elemen 
minimum berikut: 

• Pemangku kepentingan, kepentingan mereka yang relevan, dan mengapa mereka disertakan 
• Metode dan tindakan untuk mencapai konsultasi yang berarti dan partisipasi inklusif, 
termasuk penyebaran informasi 
• Peran dan tanggung jawab untuk implementasi SEP 
• Waktu keterlibatan sepanjang siklus proyek 
• Anggaran untuk pelibatan pemangku kepentingan sepanjang siklus proyek dan, jika berlaku, 
untuk pengembangan kapasitas terkait untuk mendukung pelibatan ini 
• Indikator kunci keterlibatan pemangku kepentingan selama pelaksanaan proyek, dan 
langkah-langkah yang akan diambil untuk memantau dan melaporkan kemajuan dan masalah 
yang muncul 

Metode dan tindakan untuk keterlibatan dapat bervariasi sesuai dengan audiens target tetapi harus 
proporsional dengan sifat dan skala proyek serta potensi masalah atau risiko. Metode untuk mengungkapkan 
informasi dapat mencakup: 

• Koran, radio, televisi; 
• Brosur atau selebaran atau poster yang dipajang di tempat umum; 
• Ringkasan dokumen dan laporan non-teknis. 
• Wawancara dengan perwakilan pemangku kepentingan dan informan kunci; 
• Survei, jajak pendapat dan kuesioner; 
• Pertemuan publik dan/atau kelompok fokus dengan kelompok tertentu; 
• Mekanisme tradisional untuk konsultasi dan pengambilan keputusan. 

The Rencana Keterlibatan Stakeholder juga harus menjelaskan bagaimana langkah-langkah keterlibatan akan 
sumber daya, yang dari entitas pelaksana akan bertanggung jawab untuk keterlibatan dan waktu dan / atau 
frekuensi. Namun, seringkali berguna untuk memberikan informasi lebih lanjut, misalnya tentang peristiwa 
dan tonggak penting pemangku kepentingan, ringkasan tentang bagaimana pemangku kepentingan terlibat 
dalam tata kelola proyek, bagaimana Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan dipantau, bagaimana 
peristiwa pemangku kepentingan didokumentasikan (mis. pertemuan) dan tingkat pemilahan apa yang 
diperlukan (misalnya berdasarkan jenis kelamin, kelompok sosial, dll ). The Rencana Keterlibatan 
Stakeholder juga harus menjelaskan bagaimana para pemangku kepentingan dapat mengakses informasi 
tentang kegiatan proyek (termasuk prosedur yang jelas untuk informasi permintaan), bagaimana umpan balik 
yang diterima dan bagaimana komunikasi berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan akan 
tercapai. Pilihan lain untuk menyajikan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan adalah untuk 
menggambarkan strategi keterlibatan. Merupakan praktik yang baik untuk melampirkan dokumentasi 
konsultasi yang dilakukan selama tahap persiapan proyek . 

Garis Besar Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan: 
• Pemangku Kepentingan Proyek: Buat daftar kelompok pemangku kepentingan utama yang 
akan diinformasikan dan dikonsultasikan tentang proyek. Ini harus didasarkan 
pada analisis pemangku kepentingan dan mencakup orang atau kelompok yang: 

o Secara langsung dan/atau tidak langsung terkena dampak proyek 
o Memiliki potensi untuk mempengaruhi hasil proyek. 

• Berbagi / pengungkapan informasi: Jelaskan informasi apa yang akan diungkapkan, dalam 
format apa, dan jenis metode yang akan digunakan untuk mengkomunikasikan informasi ini 
kepada setiap kelompok pemangku kepentingan yang teridentifikasi. Metode yang digunakan 
dapat bervariasi sesuai dengan target audiens, misalnya: 



o Koran, poster, radio, televisi; 
o Pusat informasi dan pameran atau tampilan visual lainnya; dan 
o Brosur, leaflet, poster, ringkasan dokumen dan laporan non-teknis. 

• Konsultasi: Jelaskan metode yang akan digunakan untuk berkonsultasi dengan berbagai 
kelompok pemangku kepentingan. Metode yang digunakan dapat bervariasi sesuai dengan target 
audiens, misalnya: 

o Wawancara dengan perwakilan pemangku kepentingan; 
o Pertemuan publik, lokakarya, dan/atau kelompok fokus dengan kelompok 
tertentu; 
o Survei, jajak pendapat, dan kuesioner 
o Metode partisipatif atau mekanisme tradisional untuk konsultasi dan 
pengambilan keputusan. 

(lihat di bawah tentang panduan untuk konsultasi pemangku kepentingan) 
• Keterlibatan dalam tata kelola/manajemen proyek untuk memungkinkan partisipasi mereka 
dalam keputusan strategis: Jelaskan kelompok yang akan terlibat dalam pengaturan mekanisme 
tata kelola atau manajemen untuk proyek atau dalam keputusan strategis tertentu, berikan alasan 
untuk peran ini (mis. ), jelaskan mekanismenya (misalnya komite pengarah, kelompok 
penasihat dll ) . 
• Keterlibatan melalui kegiatan terprogram: Jelaskan kelompok yang akan terlibat dalam 
pelaksanaan kegiatan proyek tertentu atau dalam acara yang melengkapi kegiatan 
terprogram; menunjukkan kegiatan masing-masing (bisa termasuk referensi ke penomoran). Ini 
harus mencakup informasi tentang bagaimana kelompok sasaran dapat dilibatkan selama 
pelaksanaan untuk memastikan bahwa terumbu karang dilindungi dengan cara yang lebih 
partisipatif. 
• Sumber Daya dan Tanggung Jawab: Tunjukkan staf dan sumber daya apa yang akan 
dicurahkan untuk mengelola dan menerapkan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan. Siapa 
dari entitas pelaksana dan di dalam tim proyek yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan 
kegiatan ini? Berapa anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan ini? 
• Frekuensi dan waktu: Berikan jadwal yang menguraikan tanggal dan lokasi saat berbagai 
kegiatan pelibatan pemangku kepentingan, termasuk konsultasi, pengungkapan, dan kemitraan 
akan dilakukan 

  

Pemangku 
Kepentinga
n 

Tujuan 
Keterlibata
n 

Mekanisme/Prose
s 
Pelibatan/Metode 
Konsultasi 

Partisipasi 
keterlibatan, 
kegiatan, 
dll. selama 
implementas
i 

tanggun
g jawab 

Sumbe
r daya 

Frekuens
i / Waktu 

…             

…             

              

  

Konsultasi Pemangku Kepentingan 

Tujuan dari konsultasi pemangku kepentingan adalah untuk melibatkan pemangku kepentingan yang terkena 
dampak dan untuk membahas potensi dampak lingkungan, sosial dan ekonomi (baik kontribusi positif maupun 
potensi risiko) yang mungkin dimiliki proyek selama desain, perencanaan dan implementasi dan untuk 
membangun mekanisme umpan balik yang berkelanjutan. 
Semua proyek harus “memperhitungkan isu-isu gender”. Hal ini membutuhkan proses konsultasi pemangku 
kepentingan lokal untuk menjangkau berbagai perwakilan masyarakat dengan cara yang memastikan 



partisipasi yang setara dan efektif dari perempuan dan laki-laki, dan bahwa isu-isu gender sepenuhnya 
diperhitungkan dalam penilaian dampak sosial dan lingkungan yang komprehensif. 
Pengembang proyek harus mempertimbangkan dan mengikuti panduan di bawah ini dan mematuhi Kebijakan 
Konsultasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan GFCR. Diharapkan pengembang proyek bertanggung 
jawab untuk mengikuti dan menerapkan Kebijakan Keterlibatan Pemangku Kepentingan di tingkat 
proyek. Dukungan teknis dapat diberikan oleh Manajer ES atau konsultan eksternal.  

Waktu Konsultasi Pemangku Kepentingan Lokal 
Waktu Konsultasi Pemangku Kepentingan idealnya dilakukan selama fase desain proyek. Karena beberapa 
proyek mungkin sudah berada pada tahap lanjut, Konsultasi Pemangku Kepentingan juga dapat dilakukan 
selama tahap perencanaan atau pelaksanaan. Dalam hal ini, pengembang proyek harus memastikan bahwa 
setiap kekhawatiran yang timbul dari konsultasi masih dapat diatasi atau bahwa solusi yang disepakati dapat 
ditemukan. 
  
Kelompok Pemangku Kepentingan untuk dikonsultasikan 

Pengembang Proyek harus mengidentifikasi dan mengundang semua pemangku kepentingan yang relevan 
(lokal, terpengaruh dan tertarik) sebagaimana disebutkan di bawah ini untuk konsultasi dan komentar. 

(a) Masyarakat lokal, komunitas dan atau perwakilan yang secara langsung atau tidak langsung terkena 
dampak proyek 
(b) Pemangku kepentingan dengan hak penguasaan tanah di dalam atau di sekitar proyek harus dihubungi 
(c) Pembuat kebijakan lokal dan perwakilan dari otoritas lokal 
(d) Pejabat pemerintah nasional atau badan fokus Nasional yang bertanggung jawab atas proyek di negara 
tuan rumah, misalnya, National Designated Authority ( NDA ) 
(e) Organisasi non-pemerintah (LSM) lokal, Kelompok Perempuan yang bekerja pada topik yang relevan 
dengan proyek atau bekerja dengan masyarakat yang mungkin terkena dampak proyek 
Pengembang Proyek harus memberikan bukti bahwa undangan telah dikirim ke pemangku kepentingan terkait 
dan bahwa komentar mereka diundang. Jika salah satu pemangku kepentingan terkait tidak diundang, peserta 
proyek harus memberikan justifikasi yang sesuai. 
  
Informasi yang akan disediakan untuk Pemangku Kepentingan 

• Sebelum konsultasi, Pengembang Proyek harus memberikan informasi dengan cara 
termasuk format, bahasa yang memungkinkan pemangku kepentingan lokal untuk memahami dan 
terlibat dengan proyek. Informasi yang akan tersedia bagi pemangku kepentingan harus mencakup, 
antara lain: 

(a) Ringkasan non-teknis proyek termasuk informasi tentang desain proyek, teknologi, tujuan, skala, durasi 
dan rencana implementasi (sejauh yang diketahui) 
(b) Ringkasan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari proyek sesuai dengan Prinsip & Persyaratan 
Perlindungan 
(c) Rincian kontak untuk mendapatkan detail teknis dan informasi proyek lebih lanjut, jika ada pemangku 
kepentingan yang tertarik 
(d) Informasi relevan lainnya untuk membantu pemangku kepentingan memahami proyek 
(e) Sarana dan metode untuk memberikan umpan balik bagi mereka yang tidak dapat mengikuti pertemuan 
konsultasi 
Konsultasi 

• Konsultasi Pemangku Kepentingan harus terdiri dari minimal dua putaran konsultasi 
termasuk satu pertemuan fisik wajib dan satu putaran umpan balik pemangku kepentingan yang 
berlangsung setidaknya selama dua bulan. 



• Bila perlu, cara dan pendekatan lain yang sesuai dengan keadaan lokal dan nasional dapat 
digunakan untuk mengadakan pertemuan konsultasi pemangku kepentingan. Misalnya, karena 
sifat proyek, alih-alih satu pertemuan konsultasi fisik yang besar, beberapa pertemuan di lokasi 
yang berbeda dapat dilakukan untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan terkait dapat 
berpartisipasi. 
• Proyek harus mendorong partisipasi yang setara dan efektif oleh laki-laki dan perempuan 
dalam konsultasi pemangku kepentingan (ini juga mencakup kesesuaian tempat dan waktu 
konsultasi). 
• Untuk proyek retroaktif, pelaksanaan proyek dimulai tanpa melakukan konsultasi 
pemangku kepentingan putaran pertama mengikuti Persyaratan. Dalam kasus seperti itu, 
pertemuan fisik harus diintegrasikan dengan putaran umpan balik pemangku kepentingan, jika hal 
ini belum dilakukan sebagai bagian dari konsultasi pemangku kepentingan sebelumnya. Pertemuan 
fisik yang dilakukan selama putaran umpan balik pemangku kepentingan harus mengikuti semua 
persyaratan yang tercantum dalam dokumen ini. Perhatian khusus harus diberikan pada fakta 
bahwa proyek harus mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan dan harus 
memodifikasi desain proyek, jika masuk akal. 

Mekanisme Masukan dan Pengaduan Berkelanjutan 
• Semua proyek harus menyiapkan mekanisme masukan, umpan balik, dan pengaduan formal 
dengan tujuan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk mengirimkan 
umpan balik atau menyampaikan keluhan selama masa proyek berlangsung. 
• Proyek harus mendiskusikan opsi potensial dengan pemangku kepentingan dan 
menyepakati metode yang sesuai. 
• Minimal, Buku Proses Penyampaian Keluhan dan Masukan Berkelanjutan harus tersedia di 
lokasi yang disepakati. 
• Lihat Lampiran 11 dan 12 untuk mekanisme pengaduan GFCR 

Pertimbangan Komentar yang Diterima 
• Pengembang Proyek harus menerapkan lensa gender sambil menilai relevansi dan 
kesesuaian komentar pemangku kepentingan. 
• Proyek harus mempertimbangkan komentar yang diberikan oleh Pemangku Kepentingan 
dan melaporkan bagaimana komentar tersebut diperhitungkan. Ini mungkin juga melibatkan 
perubahan dalam desain proyek, jika sesuai. Pengembang Proyek harus memberikan pembenaran 
bila ada komentar yang belum dimasukkan atau ditangani. 
• Para Pemangku Kepentingan akan diberikan umpan balik tentang bagaimana komentar 
mereka telah diperhitungkan sebagai bagian dari putaran umpan balik pemangku kepentingan. 

Pelaporan Berkelanjutan 
• Pengembang Proyek harus memberikan informasi dalam laporan tahunan dan pemantauan, 
sebagaimana berlaku, untuk hal-hal berikut: 

(a) Kekhawatiran yang telah diidentifikasi dan diangkat oleh pemangku kepentingan selama konsultasi 
pemangku kepentingan dan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan untuk mengatasinya. 
(b) Umpan balik yang diberikan oleh pemangku kepentingan sebagai bagian dari mekanisme pengaduan 
proyek. 
Dokumentasi Konsultasi Pemangku Kepentingan 

• Pengembang Proyek harus menggunakan template laporan konsultasi pemangku 
kepentingan untuk mendokumentasikan semua langkah yang diambil untuk memenuhi 
Persyaratan Konsultasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan memberikan bukti untuk 
menunjukkan kepatuhan. 

Ringkasan langkah-langkah Konsultasi Pemangku Kepentingan dan template 

Ada lima langkah kunci dalam proses Konsultasi Pemangku Kepentingan: 
1. Mempersiapkan 



2. Mengadakan pertemuan konsultasi 
3. Dokumen 
4. Sertakan umpan balik 
5. Berikan umpan balik 

Pengembang proyek dapat menggunakan templat dan kerangka berikut untuk rencana Keterlibatan Pemangku 
Kepentingan. Laporan harus mencakup informasi tentang konsultasi yang telah dilakukan hingga saat ini, 
termasuk peserta, tanggal, tempat, masalah yang diangkat dan bagaimana hal itu akan/telah ditangani. 

1. Siapkan “rencana Konsultasi Pemangku Kepentingan” formal yang 
mempertimbangkan: 

- Apa tujuan konsultasi?                          
- Bagaimana prosesnya (sesuai dengan dokumen ini )                          
- Siapa pemangku kepentingan Anda (baik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung )?                          
- Apakah Anda termasuk semua orang? Siapa yang hilang?                          
- Bagaimana Anda akan melibatkan mereka? Apa format yang paling tepat ?                          

Template untuk persiapan keterlibatan pemangku kepentingan 

Kode Kategori Kelompok pemangku kepentingan Tujuan pertunangan Format keterlibatan 
A •         Masyarakat lokal secara langsung 

atau tidak langsung terkena dampak proyek 
dan perwakilan mereka*. Untuk kegiatan 
yang melibatkan konstruksi besar atau 
perubahan penggunaan lahan maka semua 
pemangku kepentingan dengan hak tenurial 
lahan di dalam atau di sekitar proyek harus 
dihubungi misalnya untuk penghuni 
permukiman informal/ penghuni kumuh . 

•         Pemangku kepentingan lain yang 
terkena dampak yang tidak berada di sekitar 
proyek, misalnya, mereka yang berhadapan 
dengan konstruksi besar . 
•             Bisnis/bisnis yang lebih besar 
yang beroperasi di area yang dapat 
terpengaruh atau yang mungkin juga 
mendukung inisiatif lokal. 

    

B Saya. Pembuat kebijakan lokal dan perwakilan 
dari otoritas lokal.          

ii. Setiap otoritas regional 
seperti otoritas taman .                 

    

C Pejabat pemerintah nasional atau National Focal 
Point. 

    

D Organisasi non-pemerintah (LSM) lokal yang 
mengerjakan topik yang relevan dengan proyek. 

    

2. Mengadakan pertemuan konsultasi 
- Penjelasan proyek                          
- Menilai dampak dan mengumpulkan umpan balik pemangku kepentingan                          
- Diskusi 'Mekanisme Masukan & Pengaduan'                          



Template untuk pengumpulan umpan balik pemangku kepentingan 

Nama: Tanggapan tertulis: 

Jenis kelamin Laki-laki Perempuan:   

Apa kesan Anda tentang pertemuan:   
Apa yang Anda sukai dari Proyek?:   

Apa yang tidak Anda sukai dari Proyek?:   
Tanda tangan:   

3. Dokumen 
- Risalah rapat, dan gambar untuk dokumentasi Konsultasi Pemangku Kepentingan Proyek                          
- Daftar partisipasi                          

Template untuk daftar partisipasi 
  

  
Tanggal Waktu 

    
Lokasi 

  

Nama dan 
Jabatan Peserta 
(misalnya peran 
masyarakat dll ) 

Jenis kelamin 
•                        Pria 

•                        Perempuan 

•                        Lainnya 

•                        Memilih untuk tidak menyatakan 

Detail 
Kontak 

Organisasi 
(jika relevan) 

Tanda 
tangan 

          

4. Sertakan umpan balik 
- Tanggapi umpan balik dalam desain proyek dan prosedur implementasi                          
- Mencantumkan komentar, kritik atau perbaikan yang dilakukan terhadap masukan dan metode 

penyampaian keluhan yang dibahas pada pertemuan fisik.                          

5. Umpan Balik 
- Memberikan umpan balik kepada para pemangku kepentingan tentang bagaimana komentar mereka telah 

diperhitungkan dalam putaran kedua konsultasi yang disebut Putaran Umpan Balik Pemangku 
Kepentingan                          

6. Laporkan 
- Laporan Konsultasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan . Laporan tersebut harus mencakup informasi 

tentang konsultasi yang telah dilakukan hingga saat ini, termasuk peserta, tanggal, tempat, masalah yang 
diangkat dan bagaimana mereka akan/telah ditangani.          

Template untuk Laporan Keterlibatan Pemangku Kepentingan 

  
Peserta 

  
Tanggal 

  
Lokasi 

  
Masalah yang 
diangkat 

  
Tindakan untuk 
mengatasi masalah 



  •                          •                                

  
  

  

  

  

  

  

  
 
 

        

  
LAMPIRAN 14: RENCANA PELAKSANAAN ESMS 

 
 
 

        

  
LAMPIRAN 15: KETENTUAN RENCANA PEMBEBASAN LAHAN, RENCANA AKSI PEMUKIMAN KEMBALI, 
RENCANA RESTORASI MATA PENCAHARIAN DAN RENCANA MASYARAKAT ADAT 



Kerangka kebijakan pemukiman kembali 
  
1. Prinsip dan tujuan kerangka kerja : 
The kebijakan pemukiman kembali kerangka bermaksud untuk menjadi konsisten dengan norma-norma 
yang diterima secara internasional dan standar yang berkaitan dengan paksa pemukiman kembali dan 
pembatasan akses, terutama Standar Kinerja 5 di Tanah Akuisisi dan Pemukiman Kembali dari International 
Finance Corporation (IFC) , Kebijakan Operasional Bank Dunia di Pemukiman Kembali , dan Buku 
Pegangan IFC untuk Mempersiapkan Rencana Aksi Pemukiman Kembali . 
  
Tujuan dari kerangka kerja adalah untuk: 

• Menjelaskan dan memastikan kepatuhan terhadap perlindungan dan persyaratan yang 
terkait dengan Warisan Budaya, Masyarakat Adat, Pemindahan dan Pemukiman Kembali 
• Mengurangi dampak negatif dari pemindahan dan mengidentifikasi potensi manfaat 
pembangunan; 
• Menetapkan hak semua kategori orang yang terkena dampak, termasuk masyarakat tuan 
rumah; 
• Dokumentasikan semua tindakan kompensasi dan kegiatan relokasi; 
• Menetapkan prosedur untuk menjamin proses yang adil bagi orang-orang yang terkena 
dampak; dan; 
• Menetapkan prosedur untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pemukiman 
kembali dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan 

  
The utama prinsip-prinsip kerangka adalah : 

• Pemukiman kembali secara paksa harus dihindari. 
• Jika pemukiman kembali tidak dapat dihindari, semua orang yang terkena dampak harus 
diberi kompensasi yang sepenuhnya dan adil untuk aset yang hilang. 
• Pemukiman kembali tidak secara sukarela harus dipahami sebagai peluang untuk 
meningkatkan mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak dan dilakukan sesuai dengan 
itu. 
• Semua orang yang terkena dampak pemukiman kembali tidak secara sukarela harus 
dikonsultasikan dan dilibatkan dalam perencanaan pemukiman kembali untuk memastikan bahwa 
mitigasi dampak buruk serta manfaat pemukiman kembali tepat dan berkelanjutan. 

Rencana aksi pemukiman kembali (RAP) diperlukan untuk semua proyek dengan dampak pemukiman kembali 
tidak secara sukarela selama tahap persiapan proyek . Tingkat detail dan kelengkapannya sepadan dengan 
signifikansi potensi dampak dan risiko pemukiman kembali tidak secara sukarela. Aspek-aspek substantif 
dari kerangka kerja akan memandu penyusunan sebuah pemukiman kembali aksi rencana . 

2. Perlindungan dan persyaratan 
  
Perlindungan berikut terkait dengan Warisan Budaya, Masyarakat Adat, Pemindahan dan Pemukiman 
Kembali harus diterapkan untuk setiap proyek. 
  
Prinsip Warisan Budaya, Masyarakat Adat, Pemindahan dan Pemukiman Kembali: 

• Mempromosikan dan mendukung perlindungan dan pelestarian warisan budaya dan 
pembagian keuntungan yang adil dari penggunaan warisan budaya. 
• Menganjurkan untuk menghindari perubahan, kerusakan atau pemindahan artefak dan 
benda-benda bernilai budaya. 
• Mengakui dan menghormati larangan pengusiran paksa dan penggunaan kekerasan secara 
umum. 
• Mengakui dan menumbuhkan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia masyarakat 
adat sebagaimana diakui di bawah Hukum yang Berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada 
hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, tanah, sumber daya dan wilayah mereka, mata 
pencaharian dan budaya tradisional. 



• Memastikan bahwa Proyek yang dapat berdampak pada masyarakat adat dan petani lokal 
dirancang dalam semangat kemitraan dengan mereka, dengan partisipasi penuh dan efektif 
mereka, dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan bebas, didahulukan, 
dan diinformasikan (FPIC) mereka[9] di mana hak, tanah, sumber daya, wilayah, mata 
pencaharian tradisional mereka mungkin terpengaruh. 

Situs Warisan Budaya dan Sejarah Persyaratan: 
• Proyek tidak boleh terlibat atau terlibat dalam perubahan, kerusakan atau pemindahan 
situs, objek atau struktur warisan budaya yang signifikan. 
• Apabila Proyek mengusulkan untuk memanfaatkan Warisan Budaya, termasuk pengetahuan, 
inovasi, atau praktik masyarakat lokal, masyarakat yang terkena dampak harus diberitahu 
tentang: o Hak-hak mereka berdasarkan Hukum yang Berlaku, 
• Ruang lingkup dan sifat pengembangan komersial yang diusulkan; dan 
• Konsekuensi potensial dari perkembangan tersebut. 
• Proyek harus menyediakan pembagian keuntungan yang adil dari komersialisasi 
pengetahuan, inovasi, atau praktik tersebut, sesuai dengan kebiasaan dan tradisi mereka. 
• Pendapat dan rekomendasi dari Pemangku Kepentingan Ahli harus dicari dan ditunjukkan 
sebagai termasuk dalam desain proyek. 

Persyaratan Penggusuran dan Pemindahan Paksa 
• Proyek tidak boleh terlibat dan tidak boleh terlibat dalam relokasi penduduk secara paksa. 
• Proyek harus menghindari pemindahan fisik (yaitu, relokasi atau hilangnya tempat tinggal) 
dan pemindahan ekonomi (yaitu, hilangnya aset atau akses ke aset yang menyebabkan 
hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian), dan mengurangi dampak pemindahan 
pada orang-orang yang dipindahkan dan tuan rumah. masyarakat ketika perpindahan tidak 
dapat dihindari. Dalam kasus seperti itu, Proyek harus mengintegrasikan ke dalam 
dokumentasi Proyek Rencana Aksi Pemukiman Kembali atau Rencana Aksi Mata Pencaharian 
sebagaimana mestinya. Silakan merujuk ke Persyaratan UNDP Standar 5: Pemindahan dan 
Pemukiman Kembali11 untuk rincian lebih lanjut dalam hal ini.[10] 
• Pendapat dan rekomendasi dari seorang Ahli Stakeholder (s) harus dicari dan dibuktikan 
sebagai be- ing termasuk dalam rancangan proyek. 

Persyaratan Kepemilikan Tanah dan hak lainnya 
• Pengembang Proyek harus mengidentifikasi semua lokasi/masalah yang berpotensi terkena dampak 

Proyek. Untuk semua lokasi/masalah yang teridentifikasi, Proyek harus menghormati dan 
menjaga:        

• Hak hukum, atau        
• Hak adat, atau        
• Makna budaya, ekologi, ekonomi, agama atau spiritual khusus dari orang-orang harus 

dipromosikan/dilindungi secara nyata        
• Perubahan dalam pengaturan hukum harus sejalan dengan undang-undang dan peraturan yang 

relevan dan harus dilakukan dengan kepatuhan yang ketat terhadap undang-undang 
tersebut. Semua perselisihan hukum harus diselesaikan sebelum Proyek dilaksanakan di area 
tersebut. Semua perubahan tersebut harus ditunjukkan sebagai telah disetujui dengan persetujuan 
bebas, didahulukan dan diinformasikan.        

• Pengembang Proyek harus memiliki hak atas tanah yang tidak terbantahkan untuk seluruh Batas 
Proyek        

• Pendapat dan rekomendasi dari Pemangku Kepentingan Ahli harus dicari dan ditunjukkan sebagai 
bagian dari desain proyek.        

Adat P eople[11] Persyaratan 
• Pengembang Proyek harus mengidentifikasi semua komunitas Penduduk Asli/Masyarakat 
Adat di dalam wilayah pengaruh Proyek yang mungkin terpengaruh secara langsung atau tidak 
langsung oleh Proyek. 
• Pengembang Proyek harus mengakui dan menghormati hak kolektif masyarakat adat untuk 
memiliki, menggunakan, dan mengembangkan dan mengendalikan tanah, sumber daya dan 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn9
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn10
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn11


wilayah yang secara tradisional mereka miliki, tempati atau gunakan atau peroleh, termasuk 
tanah dan wilayah yang belum mereka miliki. memiliki gelar. 
• Pengembang Proyek harus menghormati, melindungi, melestarikan dan tidak boleh 
mengambil kekayaan budaya, intelektual, agama dan spiritual masyarakat adat tanpa 
persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC). 
• Pengembang Proyek harus memastikan bahwa masyarakat adat diberikan pembagian 
keuntungan yang adil yang diperoleh dari pemanfaatan dan/atau pengembangan komersial 
sumber daya alam di tanah dan wilayah atau penggunaan pengetahuan dan praktik tradisional 
mereka oleh Proyek. Hal ini harus dilakukan dengan cara yang sesuai secara budaya dan 
inklusif dan yang tidak menghalangi hak atas tanah atau akses yang sama terhadap layanan 
dasar termasuk layanan kesehatan, air bersih, energi, pendidikan, kondisi kerja yang aman dan 
layak, serta perumahan. 
• Pendapat dan rekomendasi dari Pemangku Kepentingan Ahli harus dicari dan ditunjukkan 
sebagai termasuk dalam desain proyek. 

  
3 . P rocess untuk para persiapan rencana aksi pemukiman kembali dan persetujuan 
Untuk semua proyek yang melibatkan pemukiman kembali tidak secara sukarela, diperlukan Rencana Aksi 
Pemukiman Kembali . The rencana aksi dikembangkan selama persiapan proyek. Rencana Aksi Pemukiman 
Kembali akhir harus diserahkan kepada Entitas Terakreditasi untuk disetujui. 
  
4 . Pertimbangan kerangka hukum nasional 
Semua undang-undang, keputusan, kebijakan dan peraturan yang relevan dengan kegiatan pemukiman 
kembali yang terkait dengan proyek harus dipertimbangkan. Untuk memastikan kepatuhan terhadap 
kerangka hukum nasional, Rencana Aksi Pemukiman Kembali harus mencakup: 

• Deskripsi undang-undang dan peraturan nasional dan lokal yang berlaku untuk proyek dan 
mengidentifikasi kesenjangan antara undang-undang lokal dan persyaratan kebijakan; dan 
mendiskusikan bagaimana kesenjangan akan diatasi. 
• Deskripsi komitmen hukum dan kebijakan dari pengembang proyek untuk semua jenis 
orang yang dipindahkan; 
• Garis besar prinsip dan metodologi yang digunakan untuk menentukan penilaian dan tingkat 
kompensasi pada biaya penggantian untuk aset, pendapatan, dan mata pencaharian; dan 
menetapkan kriteria kelayakan kompensasi dan bantuan serta bagaimana dan kapan 
kompensasi dan bantuan akan diberikan. 
• Deskripsi proses pengadaan tanah dan siapkan jadwal untuk memenuhi persyaratan 
prosedural utama. 

  
5. C onsultations dan keterlibatan pemangku kepentingan mengenai pemukiman kembali 
Perencanaan pemukiman kembali yang efektif memerlukan konsultasi rutin dengan para pemangku 
kepentingan terkait dan perwakilan yang sah dari kelompok yang terkena dampak . Awal konsultasi 
bantuan s untuk mengelola harapan publik mengenai dampak proyek dan manfaat yang 
diharapkan. Konsultasi selanjutnya memberikan kesempatan bagi sponsor dan perwakilan masyarakat yang 
terkena dampak proyek untuk merundingkan paket kompensasi dan persyaratan kelayakan, bantuan 
pemukiman kembali, dan waktu kegiatan pemukiman kembali. 
Konsultasi proyek dengan orang yang terkena re s ettlement adalah wajib . Tujuan dari konsultasi ini adalah 
untuk menjamin partisipasi semua orang yang terkena dampak proyek dalam perencanaan dan pelaksanaan 
pemukiman kembali mereka sendiri, khususnya di bidang-bidang berikut: 

• desain proyek alternatif; 
• penilaian dampak proyek; 
• strategi pemukiman kembali; 
• tingkat kompensasi dan kelayakan untuk hak; 
• pilihan lokasi pemukiman kembali dan waktu relokasi; 
• peluang dan inisiatif pengembangan; 
• pengembangan prosedur untuk menangani keluhan dan menyelesaikan perselisihan; dan 
• mekanisme untuk pemantauan dan evaluasi dan untuk menerapkan tindakan korektif 



  
Proses konsultasi dan pengungkapan harus mencakup: 

• Identifikasi pemangku kepentingan proyek, terutama pemangku kepentingan utama; 
• Deskripsi mekanisme konsultasi dan partisipasi yang akan digunakan selama berbagai tahap 
siklus proyek; 
• Deskripsi kegiatan yang dilakukan untuk menyebarkan informasi proyek dan pemukiman 
kembali selama desain proyek dan persiapan untuk melibatkan pemangku kepentingan; 
• Ringkasan hasil konsultasi dengan orang-orang yang terkena dampak (termasuk masyarakat 
tuan rumah), dan diskusi tentang bagaimana masalah yang diangkat dan rekomendasi yang 
dibuat ditangani dalam rencana pemukiman kembali; 
• Konfirmasi pengungkapan rancangan rencana pemukiman kembali kepada orang-orang 
yang terkena dampak dan penyertaan pengaturan untuk mengungkapkan rencana 
selanjutnya; dan 
• Deskripsi langkah-langkah pengungkapan informasi yang direncanakan (termasuk jenis 
informasi yang akan disebarluaskan dan metode penyebarannya) dan proses konsultasi 
dengan orang-orang yang terkena dampak selama pelaksanaan proyek 

  
6. M ethods untuk penilaian aset dan bagaimana kompensasi akan dilakukan 
Jika penghindaran tidak memungkinkan, dampak sosial dan/atau ekonomi yang merugikan dari pemukiman 
kembali atau pembatasan akses harus diminimalkan dengan mengembangkan cara yang adil dan memadai 
untuk mengkompensasi hilangnya mata pencaharian masyarakat. 
  
Untuk kompensasi, pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah tuan rumah harus dipertimbangkan. Jika tidak 
ada pedoman yang ditetapkan, metodologi yang akan digunakan sponsor proyek untuk menilai 
kerugian harus dijelaskan. Selain itu, jenis dan tingkat diusulkan kompensasi yang harus 
dibayar serta kompensasi dan bantuan el i kriteria gibility dan bagaimana dan kapan kompensasi akan 
dibayarkan harus dijelaskan. 
  
Secara umum, kompensasi harus dihitung berdasarkan biaya penggantian penuh s . Metode ini menetapkan 
jumlah kompensasi berdasarkan jumlah yang diperlukan untuk mengganti aset yang hilang atau kehilangan 
akses ke aset dengan menggunakan nilai pasar ditambah biaya transaksi. Jika kerugian tidak dapat dinilai 
melalui biaya penggantian (misalnya, lahan tanaman tradisional di daerah tanpa 'pasar tanah', akses ke 
layanan publik, pelanggan, dan pemasok atau akses ke aset seperti perikanan, penggembalaan, atau kawasan 
hutan) sebuah estimasi kerugian akan dibuat atas dasar nilai barang dan jasa yang dihasilkan. Semua 
kerugian harus dianggap sebagai kompensasi yang sah, termasuk yang didasarkan pada penguasaan adat dan 
non-hukum dan rezim penggunaan sumber daya, tetapi tidak termasuk yang melibatkan aktivitas ilegal . 
  
Mekanisme kompensasi harus dikembangkan melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan 
dan perwakilan sah dari kelompok yang terkena dampak dan dirancang agar sesuai secara sosial-ekonomi 
dan budaya . T ia memproyeksikan pengembang harus juga menetapkan metode untuk memberikan 
COMPENSATI pada, mempertimbangkan berbagai pilihan untuk di - jenis, non-moneter dan 
moneter kompensasi (pembayaran tunai) , yang sesuai. Untuk rumah tangga yang terkena dampak yang mata 
pencahariannya berbasis lahan atau subsisten, prioritas harus diberikan pada pendekatan 
kompensasi berbasis lahan (misalnya, menawarkan lahan alternatif atau akses ke sumber daya dengan nilai 
yang setidaknya sama). Bentuk kompensasi dalam bentuk barang mungkin termasuk mendukung masyarakat 
dengan mata pencaharian alternatif yang sesuai secara budaya atau peluang memperoleh pendapatan. 
  
7. P rovisions untuk perpindahan ekonomi 
Aku f sebuah proyek menyebabkan hilangnya pendapatan atau mata pencaharian, melalui misalnya gangguan 
atau penghapusan akses seseorang untuk / nya pekerjaannya atau aktiva produktif, terlepas dari apakah atau 
tidak orang-orang yang terkena dampak secara fisik pengungsi, yang pengembang proyek akan: 

• Segera berikan kompensasi kepada orang-orang yang dipindahkan secara ekonomi atas 
hilangnya aset atau akses ke aset dengan biaya penggantian penuh. Jika pembayaran 
kompensasi segera tidak dapat dilakukan karena kebijakan atau praktik 



pemerintah, pengembang proyek harus menjajaki opsi bantuan pemukiman kembali untuk 
membantu orang-orang yang dipindahkan dengan kehilangan pendapatan sementara. 
• Mengkompensasi, dalam kasus di mana pembebasan tanah mempengaruhi struktur 
komersial, pemilik bisnis yang terkena dampak untuk ( i ) biaya membangun kembali kegiatan 
komersial di tempat lain, (ii) kehilangan pendapatan bersih selama periode transisi, dan (iii) 
biaya transfer dan pemasangan kembali pabrik, mesin atau peralatan lain, sebagaimana 
berlaku. 
• Memberikan properti pengganti (misalnya, lokasi pertanian atau komersial) dengan nilai 
yang sama atau lebih besar, atau kompensasi tunai dengan biaya penggantian penuh jika 
sesuai, kepada orang-orang dengan hak hukum atau klaim atas tanah 
yang diakui atau dikenali berdasarkan hukum nasional . 
• Memberikan bantuan yang akan mengimbangi hilangnya sumber daya yang dimiliki 
masyarakat secara umum. Hal ini dapat berupa inisiatif yang meningkatkan produktivitas 
sumber daya yang tersisa yang dapat diakses oleh masyarakat, dalam bentuk barang atau 
kompensasi tunai atas hilangnya akses atau penyediaan akses ke sumber alternatif dari 
sumber daya yang hilang. 
• Memberi kompensasi kepada orang-orang yang dipindahkan secara ekonomi yang tidak 
memiliki klaim yang dapat diakui secara hukum atas tanah untuk aset yang hilang (seperti 
tanaman, infrastruktur irigasi dan perbaikan lain yang dilakukan pada tanah) selain tanah, 
dengan biaya penggantian penuh. Pengembang proyek tidak diharuskan untuk memberikan 
kompensasi atau membantu pemukim oportunistik yang melanggar batas wilayah proyek 
setelah batas waktu. 
• Memberikan bantuan tambahan yang ditargetkan (misalnya, fasilitas kredit, pelatihan, atau 
peluang kerja) dan peluang untuk meningkatkan atau setidaknya memulihkan kapasitas 
pendapatan-pendapatan mereka, tingkat produksi, dan standar hidup kepada orang-orang 
yang dipindahkan secara ekonomi yang mata pencaharian atau tingkat pendapatannya 
terpengaruh secara merugikan . Jika bisnis mengalami downtime atau harus tutup akibat 
pemindahan terkait proyek, baik pemilik bisnis maupun karyawan yang kehilangan gaji atau 
pekerjaan berhak atas bantuan tersebut. 
• Memberikan dukungan transisi kepada orang-orang yang terlantar secara ekonomi, jika 
perlu, berdasarkan perkiraan waktu yang wajar yang diperlukan untuk memulihkan kapasitas 
pendapatan, tingkat produksi, dan standar hidup mereka . 

  
8. Prosedur organisasi untuk pemberian hak 
Pengembang proyek akan menetapkan hak-hak orang atau masyarakat yang terkena dampak dan akan 
memastikan bahwa hak tersebut diberikan secara transparan, konsisten, dan adil kepada semua pemangku 
kepentingan (termasuk Entitas Terakreditasi) . Pengembang proyek harus mendokumentasikan prosedur 
untuk menentukan , memberikan, dan memberikan hak. 
  
H pemerintah ost mungkin berhak untuk mengelola pembebasan lahan, pembayaran ganti rugi, dan 
pemukiman kembali yang terkait dengan proyek. P roject pengembang akan perlu untuk mendapatkan 
persetujuan resmi dari pemerintah untuk menerapkan pemukiman kembali sesuai dengan kerangka 
pemukiman kembali dan rencana aksi pemukiman kembali . 
  
Dalam keadaan di mana ia memikul tanggung jawab langsung untuk pemukiman kembali orang-orang yang 
terkena dampak, pengembang proyek biasanya membentuk unit pemukiman kembali dalam keseluruhan 
struktur manajemen proyek untuk mengoordinasikan, mengelola, dan memantau pelaksanaan praktis sehari-
hari dari semua kegiatan pemukiman kembali. . Kepala unit ini—yang bertanggung jawab langsung 
kepada manajemen proyek senior —mengawasi semua anggota staf proyek yang bertanggung jawab atas 
kegiatan yang berkaitan dengan pemukiman kembali serta kontraktor atau LSM yang bertanggung jawab 
atas layanan pemukiman kembali seperti pelaksanaan survei sosial ekonomi, pembangunan perumahan 
pemukiman kembali, promosi inisiatif pembangunan, atau pemantauan pelaksanaan RAP. 
  
9. Saya melaksanakan proses pemukiman kembali 



Ketika sebuah proyek memerlukan pemindahan fisik atau ekonomi orang, rencana aksi pemukiman 
kembali menjadi komponen penting dari penilaian dampak lingkungan dan sosial dan rencana aksi proyek 
tersebut. 
  
Pengembang proyek diharuskan mengikuti dan menyelesaikan serangkaian tindakan untuk 
memenuhi kebijakan perlindungan lingkungan dan sosial yang berlaku . T eknis spesialis mungkin terlibat 
untuk berkonsultasi dengan pengembang proyek selama tahap-tahap yang berbeda dari proyek : 
prefeasibility, kelayakan, desain teknis, implementasi, dan evaluasi. Pengembang proyek diharuskan untuk 
mengembangkan rencana pelaksanaan pemukiman kembali yang terperinci dan keterkaitan dengan rencana 
kerja proyek.   I pengaturan pelaksanaan meliputi : 

• Pengaturan kelembagaan saat ini terkait dengan proses pemukiman kembali, kekuatan dan 
kelemahan;        

• Peran dan tanggung jawab dalam proses pemukiman kembali dan untuk menerapkan langkah-
langkah yang disepakati untuk kompensasi dan pemulihan dan peningkatan mata pencaharian;        

• Jadwal dan tanggung jawab untuk pembayaran kompensasi, dan metode untuk 
memberlakukan, menerima, mendokumentasikan, memverifikasi dan mengaudit pembayaran;        

• Pengaturan untuk keberlanjutan dan implementasi di luar kerangka waktu proyek .        
  
Pengembang proyek harus menyiapkan sistem yang diperlukan (yaitu sumber daya, staf, dan prosedur) 
untuk memantau pelaksanaan RAP secara teratur dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Orang-
orang yang terkena dampak akan dikonsultasikan sebagai bagian dari kegiatan pemantauan. Pelaksanaan dan 
efektivitas rencana aksi pemukiman kembali harus dipantau dan ditinjau oleh spesialis pemukiman kembali 
yang berkualifikasi dan/atau pihak ketiga independen lainnya yang sesuai dan sepadan dengan skala dan 
risiko yang terlibat dalam pemukiman kembali. Pelaksanaan RAP akan dianggap selesai bila dampak 
merugikan dari pemukiman kembali telah ditangani dengan cara yang konsisten dengan rencana dan 
persyaratan yang relevan yang digariskan dalam RAP ini . 
  
10. G mekanisme rievance ganti rugi 
R esettlement pasti menimbulkan keluhan di kalangan penduduk yang terkena bencana atas isu-isu mulai 
dari tingkat kompensasi dan kelayakan kriteria ke lokasi situs pemukiman kembali dan kualitas layanan di 
situs tersebut. Penanganan tepat waktu atas keluhan semacam itu sangat penting untuk pelaksanaan 
pemukiman kembali yang memuaskan dan penyelesaian proyek sesuai jadwal. 
  
Proyek pengembang harus memastikan bahwa prosedur di tempat untuk memungkinkan orang yang terkena 
dampak untuk mengajukan keluhan atau klaim (termasuk klaim yang berasal dari hukum adat dan 
penggunaan) tanpa biaya dan dengan jaminan resolusi tepat waktu dan memuaskan bahwa keluhan atau 
klaim. Selain itu, pengembang proyek harus memastikan bahwa perempuan dan anggota kelompok rentan 
memiliki akses yang sama terhadap prosedur penanganan keluhan. 
  
Pengembangan proyek harus memastikan bahwa prosedur penanganan keluhan tersedia dan untuk 
memantau prosedur tersebut untuk memastikan bahwa keluhan ditangani dengan benar. RAP harus 
menjelaskan kerangka penanganan keluhan yang akan diterapkan oleh pemerintah tuan rumah atau sponsor 
proyek. Ini harus mencakup : 

• Ketentuan, peraturan, dan praktik lokal untuk penyelesaian konflik dan pengaduan;        
• Proses di mana orang-orang yang terkena dampak dapat mengajukan banding atas penilaian 

penggunaan properti dan sumber daya yang mereka anggap tidak adil atau tidak memadai;        
• Proses pendaftaran dan penanganan keluhan terkait pemukiman kembali atau ketentuan kompensasi 

dan pelaksanaan ketentuan;        
• Ketentuan khusus bagi perempuan dan masyarakat rentan untuk memastikan akses yang sama 

terhadap prosedur pengaduan;        
• Mekanisme jalur hukum.        

  
T ia keluhan mekanisme yang akan didirikan oleh klien harus diatur sedini mungkin dalam 
proses, untuk menerima dan alamat yang tepat waktu kekhawatiran busana spesifik tentang kompensasi dan 
relokasi yang dibesarkan oleh orang dan / atau anggota tuan rumah pengungsi masyarakat, termasuk 



mekanisme jalan yang dirancang untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang 
tidak memihak . Sedangkan diharapkan untuk memiliki mekanisme pengaduan khusus untuk RAP, 
pengembang proyek s yang juga disebut Annex 11 dan 12 dari ESMS untuk mengembangkan mekanisme 
keluhan. 
  
11. F unding pengaturan 
Sangatlah penting bahwa semua biaya diestimasi dengan hati-hati dan dimasukkan dalam anggaran RAP yang 
terperinci. Tanpa penilaian yang akurat atas biaya pengadaan tanah, kompensasi untuk aset yang hilang, 
dan pemindahan fisik , perencana proyek tidak dapat menentukan biaya sebenarnya dari alternatif 
desain proyek seperti rute alternatif untuk jalur transmisi listrik atau lokasi alternatif untuk proyek lapangan 
hijau. Sponsor harus merinci biaya pemukiman kembali berdasarkan kategori dampak, hak, 
dan pengeluaran pemukiman kembali lainnya termasuk pelatihan, manajemen proyek, dan pemantauan. 
  
Semua biaya kompensasi, relokasi, dan rehabilitasi mata pencaharian akan dianggap sebagai biaya 
proyek . Pengembang proyek harus eksplisit tentang sumber pendanaan untuk anggaran RAP. Dalam situasi 
di mana pemerintah tuan rumah bertanggung jawab atas pembayaran kompensasi dan tunjangan bantuan 
pemukiman kembali, pengembang proyek harus bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang bertanggung 
jawab untuk memastikan bahwa pembayaran dilakukan sesuai jadwal. Di sini pengembang proyek memikul 
tanggung jawab tunggal untuk pendanaan pemukiman kembali, ia harus menjelaskan pengaturannya untuk 
pencairan dana secara tepat waktu. 
  
12. M onitoring dan evaluasi pengaturan 
Pengembang proyek diharuskan untuk memantau dan melaporkan efektivitas pelaksanaan RAP , termasuk 
kemajuan fisik kegiatan pemukiman kembali dan rehabilitasi, pencairan kompensasi, efektivitas konsultasi 
publik dan kegiatan partisipasi, dan keberlanjutan upaya pemulihan dan pembangunan pendapatan di antara 
yang terkena dampak. komunitas. Kegiatan pemantauan dan evaluasi RAP harus didanai secara memadai, 
dilaksanakan oleh spesialis yang berkualifikasi, dan diintegrasikan ke dalam proses manajemen proyek 
secara keseluruhan. 
  
RAP harus menyediakan rencana pemantauan yang koheren yang mengidentifikasi tanggung 
jawab organisasi , metodologi, dan jadwal pemantauan dan 
pelaporan. Ini harus membahas aspek - aspek berikut : 

• Partisipasi pemangku kepentingan dalam pemantauan dan evaluasi;        
• Menindaklanjuti kegiatan yang ditugaskan di bawah RAP (penilaian, kegiatan peningkatan kesadaran, 

pengungkapan, kegiatan diseminasi) ;        
• Tindak lanjut status orang -orang yang terkena dampak proyek;        
• Menindaklanjuti proses pengaduan untuk mengidentifikasi efisiensi pemulihan mata pencaharian: 

pertanian, bisnis ;        
• Penyediaan semua data yang diperlukan untuk menerapkan evaluasi tengah semester dan penilaian 

akhir        
  

Pengembang proyek akan menyiapkan laporan pemantauan untuk memastikan bahwa pelaksanaan rencana 
pemukiman kembali telah menghasilkan hasil yang diinginkan. Untuk proyek dengan dampak pemukiman 
kembali tidak secara sukarela yang signifikan, pengembang proyek akan mempertahankan ahli eksternal 
yang berkualifikasi dan berpengalaman atau LSM yang memenuhi syarat untuk memverifikasi informasi 
pemantauan. Pakar eksternal yang dilibatkan oleh pengembang proyek akan memberi nasihat tentang 
masalah kepatuhan perlindungan, dan jika ada masalah pemukiman kembali tidak secara sukarela 
yang signifikan diidentifikasi, rencana tindakan korektif akan disiapkan untuk mengatasi masalah 
tersebut. Pengembang proyek akan menyiapkan laporan pemantauan setengah tahunan yang 
menjelaskan kemajuan pelaksanaan kegiatan pemukiman kembali dan setiap masalah kepatuhan dan 
tindakan korektif. Laporan-laporan ini akan mengikuti indikator pemantauan pemukiman kembali tidak 
secara sukarela yang disepakati pada saat persetujuan rencana pemukiman kembali. 
Evaluasi harus memastikan bahwa kebijakan telah dipatuhi selain memberikan umpan balik yang diperlukan 
untuk menyesuaikan arah strategis . 



  

  
LAMPIRAN 1 6 : KETENTUAN RENCANA PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI / KAWASAN 
LINDUNG 

1. Prinsip dan tujuan kerangka kerja : 
Kerangka kebijakan keanekaragaman hayati berniat untuk menjadi konsisten dengan norma-norma yang 
diterima secara internasional dan standar yang terkait dengan keanekaragaman hayati dan 
konservasi kawasan lindung s , terutama Standar Kinerja 6 pada Konservasi Keanekaragaman Hayati dan 
Pengelolaan Berkelanjutan Hidup Sumber Daya Alam dari International Finance Corporation (IFC) . 
  
Tujuan dari kerangka kerja adalah untuk: 

• Menghindari atau mengurangi hilangnya keanekaragaman hayati, dengan tujuan menjaga 
keanekaragaman spesies, habitat dan ekosistem serta keutuhan fungsi ekologis 
• Berkontribusi terhadap pemulihan kerugian keanekaragaman hayati global, regional dan 
lokal yang signifikan yang disebabkan oleh perluasan kegiatan ekonomi manusia di seluruh 
dunia 
• Hormati hierarki mitigasi 
• Mengatasi setiap risiko keanekaragaman hayati yang diidentifikasi melalui penilaian 
dampak lingkungan dan sosial (ESIA) 
• Menanggapi persyaratan peraturan: Peraturan dan undang-undang yang 
relevan (misalnya spesies invasif, spesies yang dilindungi, habitat yang dilindungi, konservasi 
alam, perlakuan terhadap satwa liar, pengelolaan limbah, pencegahan polusi dan pengelolaan 
air ) 

  
2. Perlindungan dan persyaratan 
Pengaman dan prinsip - prinsip berikut terkait dengan keanekaragaman hayati dan konservasi habitat 
kritis harus diterapkan untuk setiap proyek (biasanya dinilai selama ESIA). 
Prinsip Iklim dan Energi: 

• Mempromosikan Keamanan Iklim (mitigasi dan adaptasi) dan Pembangunan Berkelanjutan. 

Persyaratan Emisi 
• Proyek tidak boleh meningkatkan emisi gas rumah kaca di atas Skenario Dasar. 

Persyaratan pasokan energi 
• Proyek tidak akan mempengaruhi ketersediaan dan keandalan pasokan energi ke pengguna 
lain. 

Prinsip tentang Air: 
• Mempromosikan pengelolaan berkelanjutan, perlindungan, konservasi, pemeliharaan dan 
rehabilitasi habitat alami dan keanekaragaman hayati serta fungsi ekosistem yang terkait. 
• Proyek harus memastikan bahwa sumber daya air dilestarikan. Untuk air permukaan ini 
berarti: 

(a) Mempertahankan arus lingkungan yang kredibel, ditunjukkan dengan memberikan perhitungan yang dapat 
diverifikasi yang menunjukkan konservasi dipertahankan pada tingkat yang disarankan oleh Pemangku 
Kepentingan Ahli independen, dan 

(b) Memastikan bahwa air limbah yang dibuang memiliki standar yang cukup tinggi untuk memungkinkan 
penggunaan kembali yang bermanfaat. Untuk air tanah ini berarti membatasi abstraksi ke tingkat yang kurang 
dari, atau sama dengan, tingkat pengisian ulang. Pengisian akuifer yang dikelola dapat digunakan untuk 
melestarikan sumber daya air tanah. Proyek dapat menggunakan catatan sejarah, pemantauan dan pelaporan 
berkelanjutan melalui pencatatan data pengukuran fisik, sumber online dan/atau data pemerintah untuk 
menilai risiko/dampak proyek. 



Metode yang direkomendasikan: Dokumentasi kuantitatif dari semua sumber dan volume abstraksi 
air. Penggunaan bendung dan pengukur, flow meter, konsumsi energi pompa, laju transpirasi, data pemerintah, 
penginderaan jauh. 

• The Project akan menilai apakah itu di daerah stres air fisik atau kelangkaan. Proyek dapat 
melakukan analisis kelangkaan air di dalam wilayah pengaruh fisik Proyek (misalnya, cekungan, 
daerah aliran sungai) dan harus sering memantau dampaknya. Proyek ini dapat menggunakan 
Aqueduct, GWSP Digital water Atlas, Water Risk Filter, WBCSD Global Water Tool, Water Stress 
Index Maplecroft , Water Scarcity Index Pfister atau alat lain yang diakui untuk penilaian tekanan 
air dan kelangkaan di dalam area pengaruh fisik Proyek. 
• Proyek harus memberikan bukti yang dapat diverifikasi tentang tekanan air yang dialami di 
cekungan tempat Proyek aktif, dan menunjukkan bahwa konsumsi air oleh Proyek (di atas Garis 
Dasar) dapat diabaikan atau akan membawa dampak positif atau, minimal, tidak meningkatkan 
stres cekungan tahunan secara keseluruhan. 
• Risiko Proyek yang berdampak negatif terhadap daerah tangkapan harus dinilai dan 
ditangani untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjang dan dampaknya terhadap aset 
sosial-ekonomi dan lingkungan di sekitarnya. Proyek ini dapat menggunakan alat pemetaan, atau 
lain yang sesuai secara nasional recogni z alat ed dalam hal ini. Metode yang direkomendasikan 
termasuk alat online, penilaian teknik atau fisik, catatan aliran sejarah, catatan penggunaan lahan, 
dan survei lisan atau tertulis dengan lembaga dan penduduk setempat. Pemeriksaan konduktivitas 
longitudinal dan lateral untuk memeriksa konektivitas aliran, termasuk konektivitas vertikal (yaitu, 
aliran yang cukup atau zona mati). 
• Jika Proyek terlibat dalam abstraksi dari sumber daya air yang diperlukan untuk mendukung 
keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem lainnya, penilaian aliran yang konsisten dengan praktik 
yang baik, termasuk metode modern yang diuraikan dalam salah satu referensi utama yang 
tercantum di bawah ini harus dilakukan. 
• Jika penilaian aliran lingkungan tidak praktis, Proyek diharuskan untuk menunjukkan bahwa 
laju aliran dan variabilitas dipertahankan dari sumber daya air yang diabstraksi. Perhitungan yang 
dapat diverifikasi harus disediakan untuk setiap sumber air yang menunjukkan laju aliran total 
tidak turun di bawah tingkat yang sesuai secara kontekstual, seperti yang disarankan oleh 
Pemangku Kepentingan Ahli independen. 
• Pendapat dan rekomendasi dari Pemangku Kepentingan Ahli harus dicari dan ditunjukkan 
sebagai termasuk dalam desain proyek dan Rencana Pemantauan. 

Persyaratan Ketidakstabilan Erosi dan/atau Badan Air 
• Risiko Proyek yang berdampak negatif terhadap daerah tangkapan air dan setiap risiko yang 
berdampak pada keberhasilan Proyek harus dinilai dan ditangani. Proyek harus memastikan 
kelangsungan, kelangsungan jangka panjang dan dampaknya terhadap aset sosial-ekonomi dan 
lingkungan di sekitarnya. Proyek harus menilai sensitivitas wilayah pengaruh fisik karena 
rendahnya persentase tutupan kedap air dalam suatu proyek (misalnya, cekungan, daerah 
tangkapan air), kerentanan terhadap erosi dan ketidakstabilan badan air, dan kurangnya 
konektivitas habitat terestrial. Proyek ini dapat menggunakan alat pemetaan, atau alat lain yang 
diakui secara nasional, studi akademis atau yang dipublikasikan di bidang yang relevan. Metode 
yang dianjurkan termasuk alat-alat online, inspeksi visual, teknik atau penilaian fisik, catatan 
penggunaan lahan sejarah, foto udara, dan lisan atau wri t survei sepuluh dengan lembaga lokal 
dan penduduk pada karakterisasi geomorfologi dari badan air. 
• Proyek harus menunjukkan bahwa langkah-langkah untuk memastikan perlindungan tanah 
dan meminimalkan erosi sudah ada sebelum dimulainya Proyek. 
• Proyek harus menunjukkan bahwa tindakan-tindakan akan dilakukan untuk memastikan 
bahwa air permukaan dan air tanah terlindung dari erosi dan bahwa tindakan-tindakan ini sudah 
ada sebelum dimulainya Proyek. 
• Langkah-langkah harus dimasukkan untuk mengurangi erosi tanah di lereng (misalnya, 
pagar dan barisan pohon, terasering alami, jalur resapan, penutup tanah permanen). Untuk 
pengukuran ini, konsep panjang lereng efektif harus diperhitungkan. 



• Dampak harus dinilai kembali pada frekuensi yang sesuai dengan konteks ekosistem yang 
terkena dampak. Pendekatan dan frekuensi pemantauan harus dibenarkan dengan mengacu pada 
pola dan variasi alami. 
• Apabila Proyek berlangsung di daerah yang langka air atau mengalami tekanan air, pendapat 
dan rekomendasi dari Pemangku Kepentingan Ahli harus dicari dan ditunjukkan sebagai 
pertimbangan dan dimasukkan ke dalam desain proyek. 

Lingkungan, ekologi dan penggunaan lahan 

Prinsip Lingkungan, ekologi dan tata guna lahan: 

(a) Memastikan pendekatan kehati-hatian terhadap konservasi sumber daya alam dan menghindari dampak 
lingkungan yang negatif 

Modifikasi Lanskap dan Persyaratan Tanah 
• Proyek harus mengidentifikasi fungsi dan layanan yang disediakan oleh lanskap dan 
menunjukkan tidak ada degradasi bersih dalam fungsi dan layanan lanskap yang ada. 
• Untuk memastikan tanah yang sehat, aspek-aspek berikut harus diidentifikasi, dan tindakan yang 
tepat harus dilakukan untuk melindunginya: 

(a) Jenis tanah, AND 

(b) Biota, DAN 

(c) Erosi 
• Langkah-langkah harus dimasukkan untuk meminimalkan degradasi tanah (misalnya, melalui 
rotasi tanaman, pengomposan, tidak menggunakan mesin berat, penggunaan tanaman pengikat N, 
mengurangi pengolahan tanah, tidak menggunakan zat berbahaya secara ekologis). 
• Proyek yang melibatkan produksi, pemanenan, dan/atau pengelolaan sumber daya alam hayati 
oleh pemilik lahan skala kecil dan/atau masyarakat lokal harus mengadopsi praktik pengelolaan sumber 
daya berkelanjutan yang sesuai dan peka budaya . 

Kerentanan terhadap Bencana Alam Persyaratan 
• Proyek akan menghindari atau minimi z e eksaserbasi dampak yang disebabkan oleh bahaya alam 
atau buatan manusia, seperti tanah longsor atau banjir yang dapat hasil dari perubahan penggunaan 
lahan karena Proyek. Pengembang Proyek harus memasukkan langkah-langkah mitigasi (jika mungkin), 
rencana kesiapsiagaan darurat dan strategi tanggapan. Pengembang Proyek harus mengungkapkan 
informasi yang sesuai tentang kesiapsiagaan dan tanggap darurat Proyek, sumber daya, dan tanggung 
jawab kepada masyarakat yang terkena dampak. 

Persyaratan Sumber Daya Genetik 
• Proyek yang melibatkan penggunaan GMO tidak memenuhi syarat 
• Penilaian risiko kontaminasi transgenik dari luar area Proyek dan tindakan pencegahan yang 
wajar dan tepat harus diambil. 

Pelepasan polutan Persyaratan 
• Proyek harus menghindari pelepasan polutan .          [12] Hal ini berlaku untuk pelepasan bahan pencemar ke 

udara, air, dan tanah karena keadaan rutin, tidak rutin, dan kebetulan . [13] 
• Pengembang Proyek harus memastikan bahwa teknologi dan praktik pencegahan dan pengendalian polusi 

yang konsisten dengan peraturan nasional atau praktik baik internasional diterapkan selama siklus 
hidup Proyek.          

• Semua sumber pencemaran potensial yang mungkin timbul dari Proyek yang menyebabkan penurunan 
kualitas tanah, udara, permukaan dan air tanah di dalam wilayah pengaruh Proyek harus 
diidentifikasi. Langkah-langkah mitigasi dan pemantauan yang tepat harus diterapkan untuk memastikan 
perlindungan sumber daya. Proyek ini dapat menggunakan catatan sejarah, pemantauan dan pelaporan 
berkelanjutan melalui pencatatan data pengukuran fisik, sumber online, data pemerintah. Metode yang 
direkomendasikan meliputi dokumentasi kuantitatif semua sumber dan volume pengambilan air, 
penggunaan bendung dan pengukur, meter aliran, konsumsi energi pompa, laju transpirasi, data 
pemerintah.          

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn12
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Persyaratan Limbah B3 dan Non B3 
• Proyek harus menghindari atau, bila penghindaran tidak memungkinkan, meminimalkan dan 

mengendalikan pelepasan bahan berbahaya yang dihasilkan dari produksi, transportasi, penanganan, 
penyimpanan, dan penggunaannya dalam Proyek. Jika penghindaran tidak mungkin, risiko kesehatan, 
termasuk potensi efek yang berbeda pada pria, wanita dan anak-anak, dari potensi penggunaan bahan 
berbahaya harus ditangani dengan tepat.          

• Proyek harus mempertimbangkan penggunaan pengganti yang kurang berbahaya untuk bahan kimia dan 
bahan tersebut dan akan menghindari pembuatan, perdagangan, dan penggunaan bahan kimia dan bahan 
berbahaya yang dilarang atau dihentikan secara internasional karena toksisitasnya yang tinggi terhadap 
organisme hidup, kelestarian lingkungan, potensi bioakumulasi, atau potensi penipisan lapisan 
ozon .          [14] 

• Semua sumber limbah dan produk limbah harus diidentifikasi dan diklasifikasikan. Produk limbah antara 
lain:          

(a) Limbah kimia, DAN 

(b) Kontainer, AND 

(c) Bahan bakar dan minyak, AND 

(d) Kotoran manusia, DAN 

(e) Sampah (termasuk logam, plastik, organik, dan produk kertas), DAN 

(f) Bangunan, mesin atau peralatan terbengkalai. 

  
• Bila timbulan sampah tidak dapat dihindari, Proyek harus mengurangi timbulan sampah, dan menutup 

kembali serta menggunakan kembali sampah dengan cara yang aman bagi kesehatan manusia dan 
lingkungan.          

• Apabila limbah tidak dapat dipulihkan atau digunakan kembali, limbah tersebut harus diolah, dihancurkan, 
atau dibuang dengan cara yang ramah lingkungan yang mencakup pengendalian emisi dan residu yang 
sesuai yang dihasilkan dari penanganan dan pemrosesan bahan limbah.          

• Jika limbah yang dihasilkan dianggap berbahaya          [15] , alternatif yang masuk akal untuk 
pembuangannya yang ramah lingkungan akan diadopsi sambil mematuhi batasan yang berlaku untuk 
pergerakan lintas batasnya[16] . 

• Proyek tidak boleh menggunakan bahan kimia atau bahan yang dilarang atau dihentikan secara 
internasional. Misalnya, DDT, PCB, dan bahan kimia lainnya yang tercantum dalam konvensi 
internasional seperti Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik yang Persisten atau Protokol 
Montreal.          

  
Persyaratan Pestisida & Pupuk 
• Proyek-proyek yang melibatkan pengelolaan hama, pengelolaan hama terpadu (PHT) dan/atau pengelolaan 

vektor terpadu (IVM) pendekatan harus diadopsi dan bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada 
pestisida kimia.          

• Risiko kesehatan dan lingkungan yang terkait dengan pengelolaan hama harus diminimalkan dengan 
dukungan, sesuai kebutuhan, untuk pengembangan kapasitas kelembagaan, untuk membantu mengatur 
dan memantau distribusi dan penggunaan pestisida dan meningkatkan penerapan pengelolaan hama 
terpadu.          

• Ketika Proyek mencakup pengelolaan hama atau penggunaan pestisida, pestisida yang rendah toksisitas 
manusia, diketahui efektif terhadap spesies target dan memiliki efek minimal pada spesies non-target 
dan lingkungan harus dipilih.          

• Harus ada 'Kebijakan Pestisida Kimia' yang didokumentasikan, diterapkan, dan diperbarui secara 
berkala. Kebijakan ini paling sedikit mencakup:          

o Ketentuan untuk pengangkutan, penyimpanan, penanganan dan aplikasi 
yang aman, DAN 
o Ketentuan untuk situasi darurat. 
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• Pengembang Proyek tidak boleh membeli, menyimpan, memproduksi, memperdagangkan, atau 
menggunakan produk yang termasuk dalam Kelas IA (sangat berbahaya) dan IB (sangat berbahaya) dari 
Klasifikasi Pestisida Berdasarkan Bahaya yang Direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia.          

• Pupuk harus dihindari, atau penggunaannya harus diminimalkan dan dibenarkan. Jika aplikasi pupuk di 
udara digunakan, maka langkah-langkah harus dilakukan untuk mencegah penyimpangan          

Persyaratan Pemanenan Hutan 

Proyek harus: 

(a) Meningkatkan pengelolaan hutan lestari, termasuk penerapan sertifikasi yang independen dan kredibel 
untuk pemanenan kayu skala industri dan komersial, DAN 

(b) Memelihara atau meningkatkan keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem di wilayah di mana 
pengelolaan hutan yang lebih baik dilakukan. 

Persyaratan Makanan 
• Kegiatan Proyek tidak boleh secara negatif mempengaruhi akses dan ketersediaan makanan bagi orang-

orang yang terkena dampak.          
Persyaratan Peternakan 
• Kesejahteraan hewan harus dijamin dengan:          
(a) Penyediaan air minum yang cukup, DAN 

(b) Akses ke siang hari, AND 

(c) Larangan pelatih ternak, DAN 

(d) Tidak ada halangan dalam persepsi indera mereka dan memenuhi kebutuhan dasar mereka, DAN 

(e) Kebijakan manajemen dan pelatihan staf untuk mencegah penganiayaan (bukti penganiayaan hewan harus 
diperlakukan sebagai Ketidaksesuaian langsung) 
• Penggunaan obat hewan yang berlebihan atau tidak memadai harus dihindari. Dengan demikian, semua 

obat harus:          
(a) Diberikan secara ketat sesuai dengan petunjuk label dan kemasan, ATAU 

(b) Menurut dokter hewan terlatih. 
• Hewan yang terluka atau sakit harus dirawat dan diisolasi, jika perlu, untuk pemulihan.          
• Promotor pertumbuhan sintetis termasuk hormon tidak boleh diberikan.          
• Hewan harus terkena stres seminimal mungkin selama transportasi dan penyembelihan.          
• Ruang yang tepat per hewan dan tingkat penebaran per unit lahan harus ditetapkan sesuai dengan 

kebutuhan perkembangan dan fisik mereka.          
Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi dan Persyaratan Habitat Kritis[17] 
• Tidak ada Proyek yang berpotensi berdampak pada habitat yang diidentifikasi seperti yang diidentifikasi di 

atas yang harus dilaksanakan kecuali semua hal berikut ini ditunjukkan:          
(a) Risiko Proyek yang berdampak negatif terhadap daerah tangkapan air dan risiko yang berdampak pada 
keberhasilan proyek harus dinilai dan ditangani untuk memastikan kelangsungannya, kelangsungan hidup 
jangka panjang dan dampaknya terhadap aset ekologi dan NKT di sekitarnya. 
(b) Tidak ada dampak merugikan yang terukur pada kriteria atau nilai keanekaragaman hayati yang menjadi 
tujuan habitat kritis tersebut, dan pada proses ekologi yang mendukung nilai keanekaragaman hayati 
tersebut; 
(c) Rencana Aksi Habitat dan Keanekaragaman Hayati yang kuat, dirancang dengan tepat, dan berjangka 
panjang tersedia untuk mencapai keuntungan bersih dari nilai-nilai keanekaragaman hayati yang menjadi 
tujuan penetapan habitat kritis. 
• Di dalam Proyek, area yang dikelola oleh Pengembang Proyek dan area yang terkena dampak di hilir, hal-hal 

berikut harus diidentifikasi dan dilindungi/ditingkatkan. Dalam hal dampak hilir, Proyek harus 
memastikan mitigasi dilakukan di dalam Batas Proyek sedemikian rupa sehingga Proyek tidak akan 
berdampak buruk pada area-area ini:          

(a) Petak-petak spesies pohon asli yang ada, AND 
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(b) Batang soliter tunggal dari spesies pohon asli, AND 
(c) Semua sumber daya air tawar termasuk sungai, danau, rawa, badan air sementara dan sumur 
(d) Habitat spesies langka, terancam dan hampir punah, DAN 
(e) Area yang relevan untuk konektivitas habitat harus diidentifikasi dan dikelola untuk melindungi atau 
meningkatkan keanekaragaman hayati. 
• Jika Proyek berlokasi di habitat tersebut; Pengembang Proyek harus:          
(a) Meminimalkan konversi atau degradasi habitat yang tidak beralasan. 
(b) Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan habitat sebagai bagian dari Proyek. Untuk Proyek yang 
menerapkan Proyek Persyaratan Kegiatan Penggunaan Lahan & Hutan, minimal 10% dari area Proyek harus 
diidentifikasi dan dikelola untuk melindungi atau meningkatkan keanekaragaman hayati ekosistem asli. Untuk 
ini, pendekatan NKT harus diikuti (www.HCVnetwork.org). Area ini harus berada di dalam wilayah proyek dan 
dikelola oleh Pengembang Proyek. Area tersebut juga dapat mencakup area persyaratan (misalnya, zona 
penyangga untuk badan air dalam hal Tata Guna Lahan & Hutan). 
• Pendapat dan rekomendasi dari seorang Ahli Stakeholder harus dicari dan dibuktikan sebagai 

be- ing termasuk dalam desain proyek. Proyek ini dapat menggunakan alat pemetaan seperti KIRI, Daftar 
Merah IUCN, IBAT atau alat lain yang diakui secara nasional dapat digunakan atau inspeksi 
visual. Metode yang direkomendasikan termasuk alat online, inspeksi visual, teknik atau penilaian fisik, 
menggunakan data historis dan survei lisan atau tertulis dengan penduduk setempat          

  
Persyaratan Spesies Terancam Punah 
• Dalam keadaan apa pun Proyek tidak akan mengarah pada pengurangan atau dampak negatif dari spesies 

yang diakui Terancam Punah, Rentan, atau Sangat Terancam Punah          [18] . 
• Habitat spesies yang terancam punah harus secara khusus diidentifikasi dan dikelola untuk melindungi atau 

meningkatkannya.          
• Pendapat dan rekomendasi dari Pemangku Kepentingan Ahli harus dicari dan ditunjukkan sebagai 

pertimbangan dan dimasukkan ke dalam desain proyek          
  

3. Karakterisasi dasar dan persyaratan penilaian keanekaragaman hayati minimum 
Upaya yang dilakukan untuk menetapkan baseline harus sepadan dengan tingkat risiko dan dampak. Dalam 
beberapa kasus (misalnya, proyek berisiko rendah dengan konteks keanekaragaman hayati yang dipahami 
dengan baik ) tinjauan desktop yang didukung oleh ground-truthing mungkin memadai. Untuk proyek yang 
lebih kompleks, penilaian dasar keanekaragaman hayati mungkin memerlukan beberapa atau semua hal 
berikut: 

• Dikembangkan oleh konsultan independen yang kredibel dengan pengalaman yang relevan 
• Dikembangkan dengan masukan dan idealnya peer review (pada tingkat yang sepadan dengan 
risiko) dari pakar atau organisasi eksternal yang kredibel 
• Area studi yang didefinisikan dan dipetakan dengan jelas, termasuk area pengaruh dan 
pertimbangan konteks lanskap yang lebih luas 
• Termasuk peta penggunaan lahan, jenis vegetasi dan tumpang tindih dengan tapak proyek yang 
diusulkan 
• Berdasarkan data terbaru yang tersedia dari sumber-sumber utama (termasuk penyelarasan 
taksonomi dan nomenklatur spesies dengan daftar spesies terancam global/nasional) dan termasuk 
daftar referensi semua sumber daya yang digunakan dan konsultasi dengan para ahli 
• Pertimbangan data yang disintesis dalam Alat Penilaian Keanekaragaman Hayati Terpadu 
• Jika survei lapangan diperlukan, survei tersebut harus dilakukan pada waktu dan musim yang 
relevan untuk 

  

4. Konsultasi dengan pakar eksternal dan pemangku kepentingan yang berkepentingan 

Karena sifat khusus dari pengetahuan keanekaragaman hayati, ahli eksternal seringkali diperlukan untuk 
mendukung penilaian dan pengelolaan risiko keanekaragaman hayati. Perawatan harus diambil untuk 
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memilih keahlian yang paling tepat untuk sebuah proyek, termasuk pertimbangan pengalaman geografis dan 
taksonomi yang relevan. Dalam banyak kasus, spesialis yang berbeda akan dibutuhkan untuk berbagai 
aspek proyek (seperti perencanaan lanskap, metode survei lapangan, dan identifikasi spesies 
baru). Spesialis pengelolaan keanekaragaman hayati yang akrab dengan industri tertentu 
dan sistem perlindungan dapat membantu pengembang menavigasi masalah, jaringan, dan data 
keanekaragaman hayati yang baru atau kompleks . Dalam proyek berisiko tinggi, seperti yang melibatkan 
habitat kritis, klien harus memastikan bahwa ahli eksternal dengan pengalaman regional terlibat dalam proses 
penilaian dan pengelolaan . Para ahli tersebut dapat memberikan akses ke pengetahuan dan pengalaman lokal 
dan regional . Misalnya, IUCN Species Specialist Groups mencakup pakar dunia yang mencakup berbagai 
kelompok spesies dan masalah pengelolaan konservasi. Dalam beberapa proyek dengan masalah 
keanekaragaman hayati berisiko tinggi , penggunaan panel ahli dapat meningkatkan sumber daya tingkat 
proyek dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, beberapa ahli dapat disejajarkan 
dengan organisasi atau lembaga konservasi yang mungkin tersedia untuk mendukung perencanaan, 
pemantauan, dan implementasi jangka panjang melalui kemitraan. Mitra tersebut juga dapat membantu 
mengidentifikasi keahlian atau data tambahan, dan memfasilitasi diskusi dengan kelompok masyarakat sipil 
atau pemangku kepentingan lokal lainnya. 

5. Pertimbangan tambahan dari rencana aksi keanekaragaman hayati untuk proyek yang dilaksanakan di 
habitat kritis 

Penilaian habitat kritis 

Penilaian habitat kritis akan diperlukan jika dampak pada fitur keanekaragaman hayati kritis dapat terjadi 
atau diduga. Langkah-langkah yang direkomendasikan dalam penilaian habitat kritis adalah: 

• Tentukan wilayah studi. Ini mungkin termasuk unit bentang alam atau bentang laut yang 
relatif luas dan akan bergantung pada fitur keanekaragaman hayati yang diminati dan fungsi 
ekologis yang diperlukan untuk memeliharanya. Penilaian habitat kritis harus mencakup semua 
dampak langsung dan tidak langsung dan tidak hanya berfokus pada lokasi proyek. Lebih dari 
satu wilayah studi dapat ditentukan jika secara ekologis masuk akal. 
• Konsultasi pemangku kepentingan dan tinjauan desktop awal dari semua data yang 
tersedia yang diperoleh selama penyaringan untuk memahami keanekaragaman hayati dalam 
lanskap dari perspektif semua pemangku kepentingan terkait. Perlu dicatat bahwa terkadang 
pemangku kepentingan yang menggunakan kawasan lindung, seperti taman atau sistem sungai, 
tidak tinggal di sekitar kawasan tersebut tetapi melakukan perjalanan ke sana. Pandangan 
pemangku kepentingan ini juga penting. 
• Verifikasi informasi yang tersedia dalam area studi, termasuk pengumpulan data di 
lapangan jika diperlukan, melalui keterlibatan spesialis yang berkualifikasi. 
• Konfirmasi keanekaragaman hayati yang kemungkinan memenuhi kriteria habitat kritis 
berdasarkan pentingnya wilayah studi bagi setiap fitur keanekaragaman hayati. 
• Penentuan status habitat kritis (setiap wilayah studi) berdasarkan analisis semua data 
yang terkumpul. 

Pengembang proyek harus menggunakan definisi IUCN tentang kawasan lindung yang mencakup situs yang 
dilindungi dengan cara legal dan cara efektif lainnya. Kawasan yang dilindungi dengan cara efektif lainnya 
termasuk, misalnya, cagar alam pribadi. Ini mungkin tidak ditetapkan sebagai kawasan lindung di bawah 
undang-undang nasional tetapi dikelola seperti itu oleh pemiliknya. Dimana proyek terjadi di dalam atau 
berpotensi berdampak buruk pada kawasan yang dilindungi melalui hukum atau cara efektif lainnya 
dan/atau diakui secara internasional atau diusulkan untuk status tersebut oleh pemerintah 
nasional. Pengembang proyek diharuskan untuk : 

• mengidentifikasi dan menilai potensi dampak terkait proyek dan menerapkan hierarki 
mitigasi sehingga dampak dari proyek tidak akan membahayakan integritas, tujuan konservasi, 
dan/atau pentingnya keanekaragaman hayati di kawasan tersebut. 
• Jika penilaian mengidentifikasi bahwa proyek memiliki potensi untuk berdampak buruk 
pada fitur keanekaragaman hayati prioritas dan/atau habitat kritis di dalam kawasan yang 
dilindungi secara hukum atau kawasan nilai keanekaragaman hayati yang diakui 
secara internasional , pengembang proyek akan berusaha menghindari dampak tersebut . 



• Selain itu, pengembang proyek akan: 
o menunjukkan bahwa setiap pembangunan yang diusulkan 
diizinkan secara hukum, yang mungkin mensyaratkan bahwa 
penilaian khusus dari dampak terkait proyek pada kawasan 
lindung telah dilakukan seperti yang dipersyaratkan berdasarkan 
hukum yang berlaku 
o bertindak dengan cara yang konsisten dengan rencana 
pengelolaan yang diakui pemerintah untuk area tersebut 
o berkonsultasi dengan pengelola kawasan lindung, otoritas 
terkait, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya 
tentang proyek yang diusulkan 
o melaksanakan program tambahan , jika sesuai, untuk 
mempromosikan dan meningkatkan tujuan konservasi kawasan 
lindung. Operasi di dalam kawasan lindung sering dianggap 
berisiko tinggi oleh pemangku kepentingan proyek, terlepas dari 
fitur keanekaragaman hayati yang ada, dan harus dikelola dengan 
hati-hati dengan pendekatan kehati-hatian untuk menjaga 
integritas dan tujuan konservasi situs yang dilindungi. 

Langkah-langkah proses berikut harus diikuti : 
• Penyaringan — proses yang mengidentifikasi kemungkinan dampak pada lokasi proyek 
atau rencana, baik sendiri atau dalam kombinasi dengan proyek atau rencana lain, dan 
mempertimbangkan apakah dampak ini mungkin signifikan. 
• “Penilaian yang tepat” — pertimbangan dampak pada integritas situs proyek atau 
rencana, baik sendiri atau dalam kombinasi dengan proyek atau rencana lain, sehubungan 
dengan struktur dan fungsi situs dan tujuan konservasinya. Selain itu, apabila terdapat dampak 
yang merugikan, penilaian terhadap potensi mitigasi dampak tersebut. 
• Penilaian solusi alternatif — proses pemeriksaan cara alternatif untuk mencapai tujuan 
proyek atau rencana yang menghindari dampak buruk pada integritas situs. 
• Penilaian tindakan kompensasi — di mana tidak ada solusi alternatif dan dampak buruk 
tetap ada, tetapi di mana, berdasarkan penilaian atas alasan penting yang mengesampingkan 
kepentingan publik, otoritas yang berwenang menganggap bahwa proyek atau rencana tetap 
harus dilaksanakan, dengan mempertimbangkan langkah-langkah kompensasi untuk 
memastikan bahwa situs tersebut dilindungi. Dalam hal menangani konflik pengelolaan yang 
mungkin dihadapi saat beroperasi di dalam lokasi yang dilindungi, prinsip-prinsip yang dapat 
diterapkan meliputi: 

o R ecognizing pentingnya melibatkan pemilik tanah dan 
pengguna lahan dalam proses pengambilan keputusan 
o membangun basis pengetahuan yang baik untuk 
komunikasi dan pengambilan keputusan 
o memastikan pengelolaan yang berkelanjutan 
membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mengembangkan 
saling pengertian dan untuk membentuk dialog 
o memberikan informasi dan edukasi yang sesuai dengan 
kebutuhan stakeholders. Banyak dari praktik-praktik ini juga akan 
berguna untuk proyek-proyek di dekat kawasan lindung di mana 
risiko nyata atau yang dirasakan bisa sama tingginya. 

  
5. The B iodiversity A ksi Pl sebuah (BAP) 

The B iodiversity A ksi P lan (BAP) harus bertujuan untuk menjadi praktis rencana kerja yang menangkap 
semua tindakan yang diperlukan untuk mencapai yang diinginkan hasil proyek (seperti tidak ada kerugian 
bersih / keuntungan bersih) pada keanekaragaman hayati. Mereka harus dengan jelas menangkap tugas, 
jadwal yang diharapkan, pihak yang bertanggung jawab , dan ukuran keberhasilan yang 
memungkinkan rencana ini dapat diaudit. Mereka harus dinamis, memungkinkan pengelolaan adaptif dalam 



menanggapi hasil dari pemantauan proyek dan evaluasi langkah-langkah mitigasi. Banyak tumpang tindih 
dalam niat dan strukturnya. 

Sebuah BAP adalah rencana t berdiri sendiri hat akan menyertakan ringkasan keanekaragaman hayati 
konteks, isu-isu dan kemitraan. BAP juga dapat menjelaskan tindakan terikat waktu tambahan yang 
diperlukan dari pengembang proyek . Beberapa dari tindakan ini juga dapat mencakup tindakan konservasi 
tambahan untuk mendukung prioritas konservasi yang tidak terkait dengan dampak proyek , dan/atau 
tindakan konservasi filantropis lainnya yang mungkin tidak secara jelas terkait dengan hasil di lapangan 
(seperti mendukung penelitian keanekaragaman hayati, pendidikan, atau tata kelola). ) untuk pada akhirnya 
mencapai hasil konservasi tanpa rugi bersih/perolehan bersih. Beberapa elemen BAP mungkin perlu 
diperbarui lebih jarang daripada BMP. BAP biasanya diperlukan dalam proyek-proyek di mana terdapat risiko 
keanekaragaman hayati yang tinggi dan/atau konteks yang kompleks (misalnya, ketika ada banyak pemangku 
kepentingan atau masalah yang kompleks). Kerangka kerja yang jelas untuk memantau kemajuan harus 
dikembangkan (dan dilaksanakan) di samping BAP. 

  
 

[1] Termasuk sponsor/pengembang, kontraktor/sub-kontraktor, rantai pasokan, lembaga keuangan, perusahaan energi 
terbarukan, otoritas pemerintah daerah, energi terbarukan, efisiensi energi dan penyedia layanan pengelolaan limbah, yayasan 
dan LSM. 
[2] Untuk mengelola masalah polusi dan keselamatan dari kegiatan seperti gasifikasi dan pirolisis, pengembang proyek 
diharuskan memiliki langkah-langkah, termasuk instalasi untuk memantau emisi, penilaian risiko reguler, tindakan perlindungan, 
instruksi pengoperasian, peralatan pelindung pribadi, prosedur darurat, pemeliharaan rutin dan pengujian mesin dan peralatan, 
dan tindakan pencegahan khusus lainnya . 

[3] https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-
ifc/publications/publications_gpn_retrenchment 

[4] https://www.iucn.org/sites/dev/files/iucn_esms_esia_guidance_note.pdf 

[5] Jika Standar dipicu dan telah diputuskan bahwa tindakan mitigasi tidak disajikan dalam bentuk rencana yang berdiri sendiri (misalnya IPP, 
Kerangka Proses, dll.), tindakan tersebut dijelaskan dalam tabel ini 

[6] Jika langkah-langkah mitigasi telah dikonseptualisasikan sebagai kegiatan proyek, hanya kode kegiatan yang perlu dimasukkan (misalnya “-
> lihat Kegiatan 1.2.3”); kolom lain tidak berlaku untuk menghindari pengulangan . 

[7] ES M MP harus memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi yang diusulkan layak dilakukan, efektif dalam memberikan mitigasi untuk 
semua kelompok yang terkena dampak dan berkelanjutan. Di kolom ini, jelaskan bagaimana kelayakan dikonfirmasi atau beri tanda untuk 
mengonfirmasi bahwa kelayakan telah terbukti di tempat lain dan tunjukkan di mana menemukan bukti. 

[8] Keterlibatan Pemangku Kepentingan Pegasus selaras dengan praktik IUCN dan Standar Emas, lihat 
juga https://www.iucn.org/sites/dev/files/esms_stakeholder_engagement_guidance_note.pdf ; https://globalgoals.gol
dstandard.org/102-par-stakeholder-consultation-requirements/ 

[9] Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) adalah hak khusus yang berkaitan dengan masyarakat adat dan diakui dalam 
Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Kerangka normatif FPIC terdiri dari serangkaian instrumen hukum internasional 
termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional 169 (ILO 169), dan 
Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD). , di antara banyak lainnya, serta hukum nasional. Silakan merujuk ke tautan untuk detail lebih 
lanjut. http://www.fao.org/indigenous-peo-ples/our-pillars/fpic/en 

[10] Standar Sosial dan Lingkungan UNDP; https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-
andenvironmental-standards.html 

[11] Dalam Kebijakan ini, istilah masyarakat adat menurut Kebijakan Masyarakat Adat GCF digunakan dalam pengertian umum untuk merujuk 
pada kelompok sosial dan budaya yang berbeda yang memiliki karakteristik berikut dalam berbagai tingkatan: (a) Identifikasi diri sebagai 
anggota kelompok sosial dan budaya asli yang berbeda dan pengakuan identitas ini oleh orang lain; (b) Keterikatan kolektif pada habitat yang 
berbeda secara geografis, wilayah leluhur, atau wilayah penggunaan atau pendudukan musiman serta sumber daya alam di wilayah ini; (c) Sistem 
budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang berbeda atau terpisah dari masyarakat atau budaya arus utama; dan (d) Bahasa atau dialek yang 
berbeda, sering kali berbeda dari bahasa atau bahasa resmi negara atau wilayah tempat mereka tinggal. Ini termasuk bahasa atau dialek yang telah 
ada tetapi sekarang tidak ada karena dampak yang menyulitkan suatu komunitas atau kelompok untuk mempertahankan bahasa atau dialek yang 
berbeda 
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[12] The Istilah “polusi” mengacu pada baik polutan berbahaya dan tidak berbahaya dalam fase padat, cair, atau gas, dan termasuk komponen 
lain seperti hama, patogen, debit termal air, emisi gas rumah kaca, gangguan bau, suara, getaran, radiasi, energi elektromagnetik, dan penciptaan 
potensi dampak visual termasuk cahaya. 

[13] Termasuk yang tercakup dalam Konvensi Polusi Udara Lintas Batas Jangka Panjang, tersedia di 
http://www.unece.org/env/lrtap/lrtap_h1.html 

[14] Sebagaimana didefinisikan oleh konvensi internasional atau undang-undang lokal. Jika undang-undang lokal dan konvensi internasional 
mungkin berbeda, standar yang lebih tinggi akan berlaku. 

[15] Harus Konsisten dengan tujuan Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik yang Persisten, tersedia di http://chm.pops.int/default.aspx, 
dan Protokol Montreal tentang Zat yang Merusak Lapisan Ozon, tersedia di http: //ozone.unep.org/en/treaties-and-decisions/montreal-protocol-
substances-depleteozone-layer. Pertimbangan serupa akan berlaku untuk kelas pestisida Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tertentu. 

[16] Pergerakan lintas batas bahan berbahaya harus konsisten dengan hukum nasional, regional dan internasional, termasuk Konvensi Basel 
tentang Pengendalian Pergerakan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya, tersedia di http://www.basel.int, dan Konvensi London 
tentang Pencegahan Pencemaran Laut dengan Pembuangan Limbah dan Materi Lainnya, tersedia di http://www.imo.org. Untuk panduan lebih 
lanjut, Pendekatan Strategis untuk Manajemen Bahan Kimia Internasional (SAICM) adalah kerangka kerja kebijakan untuk mendorong 
pengelolaan bahan kimia yang baik, tersedia di http://www.saicm.org/. 
[17] Habitat kritis adalah bagian dari habitat yang dimodifikasi dan habitat alami yang memerlukan perhatian khusus. Habitat kritis adalah 
kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk salah satu fitur berikut: 
Saya. habitat yang sangat penting bagi spesies yang Sangat Terancam Punah dan/atau Terancam Punah; 
ii. habitat yang sangat penting bagi spesies endemik dan/atau dengan kisaran terbatas; 
aku aku aku. habitat yang mendukung konsentrasi spesies migrasi dan/atau spesies kongregasi yang signifikan secara global; 
iv. ekosistem yang sangat terancam dan/atau unik; dan/atau 
v. area yang terkait dengan proses evolusi utama. 
  
Habitat kritis mencakup area yang 
Saya. dilindungi secara hukum, 
ii. secara resmi diusulkan untuk perlindungan, 
aku aku aku. diidentifikasi oleh sumber otoritatif untuk nilai konservasinya yang tinggi (seperti kawasan yang memenuhi kriteria klasifikasi 
World Conservation Union, Daftar Ramsar untuk Lahan Basah Penting Internasional, dan situs warisan dunia Organisasi Ilmiah dan Budaya 
Perserikatan Bangsa-Bangsa), atau diakui sebagai dilindungi oleh masyarakat lokal tradisional . 
  

[18] Semua spesies yang terancam punah dan sangat terancam punah sebagaimana didefinisikan oleh Daftar Merah 
IUCN; https://www.iucnredlist.org/ 
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