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Ringkasan Eksekutif 

Pemerintah Indonesia sedang membangun sebuah program nasional dengan menu investasi 

struktural dan non-struktural untuk membantu kota-kota dengan risiko banjir (dan iklim) yang 

berbeda-beda secara terpadu. Dipimpin oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(PUPR), bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perencanaan 

Pembangunan (Bappenas), NUFReP bertujuan untuk mengurangi risiko banjir di kota-kota di Indonesia 

yang terpilih melalui peningkatan kapasitas nasional dan kota-kota dan investasi untuk pengelolaan 

risiko banjir perkotaan yang terpadu. 

Tujuan utama dari program nasional yang diusulkan ini adalah untuk memperkuat ketangguhan kota-

kota di Indonesia terhadap banjir melalui pendekatan terpadu dan untuk meningkatkan mitigasi risiko 

banjir, investasi, dan tata kelola kota-kota yang berpartisipasi. Hal ini akan dicapai melalui empat area 

utama: (i) menggunakan pendekatan program nasional untuk membangun pendanaan yang khusus 

diperuntukkan bagi pembangunan ketangguhan, memanfaatkan praktik-praktik baik, dan 

memfasilitasi manajemen pengetahuan di antara kota-kota di Indonesia; (ii) mendorong inovasi 

teknologi dan teknis untuk meningkatkan pelaksanaan investasi ketangguhan banjir lokal; (iii) 

mencapai keseimbangan antara langkah-langkah struktural dan non-struktural, termasuk investasi 

yang sinergis dalam infrastruktur hijau, perbaikan ruang publik perkotaan, dan desain perkotaan yang 

peka terhadap air (water sensitive urban design); dan (iv) meningkatkan kemitraan tingkat lokal dan 

peran serta masyarakat untuk keberlanjutan dan kepemilikan jangka panjang. 

Dokumen ini merupakan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and 

Social Management Framework, ESMF) untuk NUFReP. Dokumen ini menguraikan prinsip-prinsip, 

kebijakan, prosedur, dan pengaturan kelembagaan yang relevan untuk menyaring, menilai, 

merencanakan, dan menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan agar persiapan 

dan pelaksanaan kegiatan NUFReP tidak menyebabkan, dan/atau dapat meminimalkan dan 

mengurangi potensi risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial yang merugikan. 

Dokumen ini memberi pedoman pengelolaan lingkungan hidup dan sosial, meliputi: (a) penyaringan 

dan pelingkupan lingkungan hidup dan sosial dari potensi risiko dan dampak dari sub-proyek yang 

diusulkan; (b) integrasi E&S ke dalam desain proyek dan penyusunan instrumen E&S dan/atau adopsi 

alat pengelolaan E&S; (c) integrasi E&S ke dalam pengadaan; (d) proses kajian ulang dan persetujuan; 

(e) pemantauan dan pelaporan aspek lingkungan hidup dan sosial; serta pengaturan kelembagaan 

mengenai siapa yang akan bertanggung jawab dan/atau terlibat dalam setiap proses pengelolaan.  

Terkait dengan risiko proyek secara keseluruhan, risiko sosial pada NUFReP dinilai beresiko tinggi 

mengingat ruang lingkup kegiatan di komponen 2 (melibatkan pembangunan fisik) dengan potensi 

pengadaan tanah yang melibatkan penggunaan tanah secara informal oleh kelompok rentan dan risiko 

kesehatan dan keselamatan kepada tenaga kerja konstruksi dan masyarakat sekitar, termasuk dari 

pembuangan material kerukan dan limbah konstruksi lainnya. Risiko lingkungan untuk proyek ini 

dinilai beresiko substantial jika aktivitas yang direncanakan tidak dilaksanakan dengan menerapkan 

hirarki standar mitigasi. 

Persiapan dari NUFReP telah diinisiasi sejak tahun 2018 melalui program bantuan teknis ketanggungan 

banjir perkotaan di kota-kota Indonesia di bawah pendanaan Bank Dunia, berkolaborasi dengan 

Pemerintah Indonesia. Telah diadakan berbagai pertemuan berbagai pemangku kepentingan, 

termasuk konsultasi publik tingkat nasional dan kota-kota yang dilakukan hingga Juni 2022, sebagai 

bagian dari strategi proyek akan pelibatan pemangku kepentingan. 
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1 Pendahuluan 

Dokumen ini merupakan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and 

Social Management Framework, ESMF) untuk Program Nasional Ketangguhan Banjir Perkotaan 

(National Urban Flood Resilience Program, atau selanjutnya disebut sebagai NUFReP), proyek yang 

dibiayai oleh Bank Dunia dan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(PUPR), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Bappenas). 

Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMF) ini menguraikan prinsip-prinsip, 

kebijakan, prosedur, dan pengaturan kelembagaan yang relevan untuk menyaring, menilai, 

merencanakan, dan menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan agar persiapan 

dan pelaksanaan kegiatan NUFReP tidak menyebabkan, dan/atau dapat meminimalkan dan 

mengurangi potensi risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial yang merugikan. 

ESMF ini mengacu pada Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and Social 

Framework, ESF) dan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and Social Standards, ESSs) 

Bank Dunia yang berlaku, serta peraturan perundang-undangan Indonesia untuk pengelolaan risiko 

lingkungan hidup dan sosial, dan berfungsi sebagai alat operasional untuk menghindari, 

meminimalkan, menurunkan, atau mengurangi dampak dan risiko lingkungan hidup dan sosial dan 

meningkatkan potensi hasil-hasil pembangunan di bawah proyek ini.  

1.1 Uraian Proyek 

1.1.1 Latar Belakang dan Tujuan Proyek 

Indonesia kerap terpapar berbagai bencana alam dan diperparah oleh perubahan iklim, membuat 

negara ini amat rentan terhadap kejadian bencana, yang menyebabkan kerugian terhadap manusia 

dan ekonomi yang signifikan. Di antara tahun 2012 dan 2021, hampir 30,000 bencana terjadi di 

Indonesia, berdasarkan database Data Informasi Bencana Indonesia (DiBi). Bencana hidrometeorologi 

mencapai 65 persen dari kejadian bencana selama 20 tahun terakhir, dengan 60 persen 

kota/kabupaten di Indonesia memiliki risiko tinggi terhadap bencana banjir. Di perkotaan, banjir 

memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan dan mata pencaharian penduduk, 

mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan perumahan, serta membatasi akses ke layanan dasar dan 

esensial. 

Urbanisasi di Indonesia telah membuat peningkatan kesejahteraan dan membantu mengangkat 

jutaan orang dari kemiskinan – tetapi kualitas dan arah pengembangan perkotaan membatasi 

manfaat-manfaat ini dan meningkatkan risiko bencana. Kota-kota merupakan area yang kritis untuk 

mobilitas ekonomi bagi warga miskin dan kelas menengah – namun agar berfungsi sebagai penggerak 

untuk pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan, mereka perlu direncanakan dengan baik, inklusif, 

dan berketangguhan. 

Selama 20 tahun terakhir, banjir telah memberikan dampak terbesar terhadap manusia dan aset di 

Indonesia dibandingkan bencana alam lainnya, dengan kelompok miskin yang paling berisiko. Di tahun 

2016, banjir di Bima menyebabkan lebih dari dua per tiga penghuni kota dievakuasi dan menyebabkan 

kerusakan lebih dari 65 juta USD (910 miliar Rupiah), termasuk ratusan hektar tanaman pertanian, 

bangunan dan fasilitas publik, rumah-rumah, dan infrastruktur transportasi. Banjir tahun 2020 di 

Jabodetabek dan Jawa Barat menyebabkan lebih dari 25,000 orang mengungsi, merusak lebih dari 

37,000 unit rumah dan ratusan sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas publik lainnya. Kerugian oleh 
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banjir diperparah dengan infrastruktur berkualitas rendah, yang mana sering dibangun di area rawan 

banjir dengan pertimbangan yang tidak memadai tentang perencanaan yang berbasis informasi risiko 

dan standar bangunan. 

Pemerintah Indonesia telah meningkatkan investasinya dalam langkah-langkah perlindungan banjir. 

Kini pemerintah berupaya mengubah pendekatan pengelolaan banjir perkotaan yang awalnya 

digerakkan secara terpusat – menjadi pendekatan program nasional yang digerakkan dari tingkat kota, 

sekaligus untuk membangun kapasitas lokal dan komunitas praktisi lintas institusi. Pemerintah sedang 

mengembangkan sebuah program nasional dengan menu investasi struktural dan non-struktural 

untuk membantu kota-kota dengan risiko banjir (dan iklim) yang berbeda-beda secara terpadu. 

Dipimpin oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bersama dengan 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan (Bappenas), 

NUFReP bertujuan untuk mengurangi risiko banjir di kota-kota di Indonesia yang terpilih melalui 

peningkatan kapasitas nasional dan kota-kota dan investasi untuk pengelolaan risiko banjir perkotaan 

yang terpadu. 

Proyek ini mendukung komitmen pemerintah untuk membangun program ketangguhan banjir 

perkotaan, yang landasannya telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2020-2024. RPJMN mengamanatkan pengelolaan risiko banjir perkotaan yang 

terpadu yang mengombinasikan langkah-langkah struktural dan non-struktural, sembari 

mempromosikan pengembangan infrastruktur biru-hijau. 

Tujuan utama dari program nasional yang diusulkan ini adalah untuk memperkuat ketangguhan kota-

kota di Indonesia terhadap banjir melalui pendekatan terpadu dan untuk meningkatkan mitigasi risiko 

banjir, investasi, dan tata kelola kota-kota yang berpartisipasi. Hal ini akan dicapai melalui empat area 

utama: (i) menggunakan pendekatan program nasional untuk membangun pendanaan yang khusus 

diperuntukkan bagi pembangunan ketangguhan, memanfaatkan praktik-praktik baik, dan 

memfasilitasi manajemen pengetahuan di antara kota-kota di Indonesia; (ii) mendorong inovasi 

teknologi dan teknis untuk meningkatkan pelaksanaan investasi ketangguhan banjir lokal; (iii) 

mencapai keseimbangan antara langkah-langkah struktural dan non-struktural, termasuk investasi 

yang sinergis dalam infrastruktur hijau, perbaikan ruang publik perkotaan, dan desain perkotaan yang 

peka terhadap air (water sensitive urban design); dan (iv) meningkatkan kemitraan tingkat lokal dan 

peran serta masyarakat untuk keberlanjutan dan kepemilikan jangka panjang. 

1.1.2 Komponen Proyek 

Proyek ini akan mendukung pemerintah dalam membangun dan mengoperasionalkan program 

ketangguhan banjir perkotaan nasional. Program nasional ini akan menjadi mekanisme investasi yang 

dikhususkan untuk mengurangi risiko banjir secara sistematis; juga akan membantu memperkuat 

koordinasi antar-lembaga di antara berbagai program dan pemangku kepentingan untuk mengatasi 

sifat multi-sektor dari pengelolaan risiko banjir dan menggerakkan keterlibatan tingkat kota. Guna 

memberi manfaat tambahan, langkah-langkah ketangguhan banjir akan mencakup upaya untuk 

mengatasi dampak perubahan iklim dan diintegrasikan dengan prioritas terhadap regenerasi 

perkotaan di tingkat kota dan prioritas konservasi ekologis. Kota-kota yang berpartisipasi akan 

mengadopsi pendekatan perencanaan “dari bawah ke atas (bottom-up)” dan partisipatif di mana para 

pemangku kepentingan lokal dan kelompok-kelompok penduduk yang beragam dapat berkontribusi 

secara berarti selama perencanaan, desain, dan pelaksanaan kegiatan proyek. Pengetahuan tingkat 

nasional dan mekanisme dukungan akan dibangun untuk membantu peningkatan kapasitas dan 

meningkatkan syarat kajian-kajian teknis, juga untuk mendorong pemahaman masyarakat tentang isu 

risiko banjir perkotaan. Intervensi proyek dikelola dalam tiga komponen: (1) analisis dan perencanaan 
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risiko banjir; (2) tindakan ketangguhan banjir perkotaan; dan (3) pengelolaan program dan dukungan 

pelaksanaan. 

Proyek ini akan mendukung kota-kota yang memenuhi kriteria sebagaimana disetujui oleh pemerintah 

dan Bank Dunia, sebagaimana diuraikan dalam Manual Pengoperasian Proyek (Project Operations 

Manual, POM). Pada awalnya, proyek ini akan mendukung tujuh kota: Banjarmasin, Bima, Manado, 

Gorontalo, Medan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Semarang. Beberapa kota tersebut dapat dikecualikan, 

dan kota-kota baru dapat ditambahkan ke dalam proyek selama pelaksanaan sesuai dengan kriteria 

dan prosedur pemilihan yang ditentukan dalam POM. 

Aktivitas di komponen 1 akan mendukung tujuh kota. Kota-kota ini strategis secara signifikan bagi 

pemerintah Indonesia dan aktivitas-aktivitasnya akan menginformasikan pelaksanaan langkah-

langkah ketangguhan banjir perkotaan baik di bawah komponen 2 atau sumber pendanaan lainnya 

(yakni Gorontalo dan IKN). Komponen 2 akan membiayai pelaksanaan langkah-langkah ketangguhan 

banjir perkotaan setidaknya di lima kota: Banjarmasin, Bima, Manado, Medan, dan Semarang. 

Aktivitas di komponen 3 akan menyajikan penguatan kelembagaan dan pembangunan kapasitas untuk 

meningkatkan kualitas, dan kembali kepada investasi di kota-kota yang berpartisipasi; juga akan 

menyediakan dukungan untuk pembentukan dan operasional program nasional serta dukungan 

pelaksanaan proyek.  

 

Komponen 1: Analisis dan perencanaan risiko banjir 

Komponen 1 akan dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai/Balai Besar Wilayah Sungai (BWS/BBWS) di 

Kementerian PUPR dan mendukung (a) semua kota kecuali IKN, untuk: (i) pengumpulan data dasar 

(baseline) dan kegiatan pemetaan (seperti model medan digital, pemetaan LiDAR, survei fotogrametri, 

dan metode-metode survei lainnya, serta pemantauan data seperti curah hujan, tinggi muka air dan 

debit air untuk kalibrasi dan validasi model simulasi); (ii) pemetaan dan pemodelan risiko banjir 

(termasuk pengembangan dan penerapan model hidrologi dan hidrodinamika, model prakiraan banjir, 

dan informasi pemodelan perubahan iklim); (iii) kajian penurunan tanah (termasuk bagaimana 

memitigasi tingkat penurunan yang diperparah oleh risiko iklim); (iv) studi dan penilaian teknis lainnya 

(seperti penilaian sosial ekonomi, pengumpulan data dan informasi perubahan iklim, studi dan analisis 

desain perkotaan, dan studi untuk meningkatkan layanan dan perlindungan lingkungan hidup; dan (v) 

pengembangan rencana aksi ketangguhan banjir perkotaan multi-tahun dan multi-sektor; dan (vi) 

studi kelayakan, desain, dan layanan pengawasan konstruksi, dan (b) terkait IKN, untuk: (i) studi teknis 

(meliputi analisis risiko banjir, pengelolaan aset untuk infrastruktur pengendalian banjir, pemantauan 

banjir dan sistem peringatan dini, serta operasional dan pemeliharaan), dan (ii) reviu desain untuk 

memperkuat konsep water-sensitive urban design dan solusi berbasi alam guna mengembangkan 

pendekatan “sponge city”. 

 

Komponen 2: Tindakan ketangguhan banjir perkotaan 

Komponen 2 akan mendukung pelaksanaan prioritas kegiatan pembangunan struktural dan non 

struktural (masing-masing di bawah sub-komponen 2.1 dan 2.2) yang termasuk dalam rencana aksi 

ketangguhan banjir perkotaan multi-tahun dan multi-sektoral untuk lima kota (Banjarmasin, Bima, 

Manado, Medan, dan Semarang), juga mendukung subproyek prioritas yang menunjukkan dampak 

langsung terhadap pengurangan risiko banjir dan adaptasi iklim, sementara analisis risiko banjir 

tingkat kota dan rencana aksinya disusun secara paralel di bawah komponen 1. Komponen ini akan 

memprioritaskan penerapan langkah-langkah struktural abu-abu dan biru-hijau yang saling 

melengkapi, yang meningkatkan hasil ketangguhan perkotaan secara keseluruhan, seperti yang terkait 

dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, adaptasi iklim 
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(misalnya, “koridor” perkotaan hijau dan restorasi mangrove pesisir dan lahan basah untuk 

perlindungan banjir) dan mitigasi iklim (misalnya, restorasi mangrove dan dataran banjir (floodplains) 

untuk penyerapan karbon). Semua subproyek harus memenuhi standar pemerintah terhadap efisiensi 

energi, misalnya, peningkatan ruang publik akan menggabungkan lanskap berketahanan iklim,1 

penerangan jalan hemat energi, dan jalur pejalan kaki serta jalur sepeda untuk mendorong 

transportasi rendah karbon. Komponen ini juga akan mendukung langkah-langkah non-struktural yang 

akan membantu kota dan masyarakat perkotaan untuk mengurangi dan lebih mempersiapkan diri 

untuk kejadian banjir di masa depan secara lebih sistematis melalui berbagai kegiatan, antara lain 

perencanaan tata ruang dan kebijakan pengendalian pembangunan, peningkatan kesadaran 

masyarakat, modernisasi sistem hidrometeorologi lokal dan instrumentasi, serta kegiatan 

kesiapsiagaan darurat. 

 

- Sub-komponen 2.1: Tindakan ketangguhan banjir struktural akan dilaksanakan oleh Balai 

Wilayah Sungai/Balai Besar Wilayah Sungai (BWS/BBWS) di Kementerian PUPR dan mendukung: 

(i) peningkatan jaringan drainase; (ii) konstruksi infrastruktur biru-hijau (termasuk solusi berbasis 

alam, atap hijau, taman hujan, bioswales, lahan basah buatan, pemanenan air hujan, sumur 

resapan, peningkatan jalan, dan tangki penyimpanan); (iv) perbaikan sungai (termasuk 

pengerukan, perbaikan tanggul, dan program-program normalisasi sungai lainnya); (v) 

pembangunan taman kolam retensi atau kolam detensi multiguna dan ruang-ruang (yang dapat 

digunakan untuk rekreasi dan pengelolaan kondisi darurat, misalnya, area evakuasi dan area 

berkumpul dalam kondisi darurat); (vi) pengelolaan air hujan dan limpasan sedimen di daerah hulu 

(termasuk reboisasi, kolam retensi, terasering tanah dan perkebunan, dan bangunan kecil untuk 

menahan erosi (gully plug). 

 

- Sub-komponen 2.2: Langkah tindakan ketangguhan banjir non-struktural akan dilaksanakan oleh 

Balai Wilayah Sungai/Balai Besar Wilayah Sungai (BWS/BBWS) di Kementerian PUPR dan 

mendukung: (i) modernisasi sistem hidrometeorologi lokal (termasuk pengadaan dan 

pemasangan stasiun pengawasan hidrometeorologi, sistem peringatan dini, instrumentasi, dan 

peladen (server) data, ruang kontrol, dan integrasi dengan sistem informasi atau basis data 

sumber daya air yang ada); (ii) penyusunan dan pengembangan perencanaan tata ruang yang 

berwawasan risiko dan ramah lingkungan, peraturan zonasi, pedoman desain perkotaan ramah 

air (water sensitive urban design), dan standar kode bangunan; (iii) kegiatan kesiapsiagaan darurat 

(termasuk perencanaan kontinjensi, tanggap darurat dan rencana evakuasi, misalnya, standar 

operasional prosedur), dan pembangunan  rute evakuasi dan tempat penampungan (shelter); (iv) 

kampanye kesadaran masyarakat; (v) rencana operasi dan pemeliharaan (termasuk untuk 

investasi yang didukung di bawah Komponen 1); (vi) rencana pengelolaan aset untuk drainase dan 

pengelolaan risiko banjir (yang dapat dikaitkan dengan basis data yang lebih luas dari aset layanan 

dasar lainnya, seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan, infrastruktur penting, dan fasilitas 

lainnya); dan (vii) bantuan teknis untuk menilai integrasi infrastruktur layanan dasar untuk 

mengurangi risiko banjir perkotaan. 

 

    

Komponen 3: Pengelolaan program dan dukungan pelaksanaan 

 
1 Ini dapat mencakup penggunaan infrastruktur hijau seperti bioswale, taman hujan, kolam detensi multi-fungsi, 

dan permukaan berpori yang mempertimbangkan dampak perubahan iklim. 
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Komponen ini akan membantu Pemerintah untuk membentuk dan mengoperasionalkan payung 

Program Nasional Ketangguhan Banjir Perkotaan dan mendukung pelaksanaan proyek. Program 

nasional akan menjadi platform multi-kota yang menyertakan mekanisme komunikasi untuk 

pemangku kepentingan yang berbeda-beda untuk bertukar pengetahuan dan solusi terhadap integrasi 

ketangguhan banjir perkotaan. Komponen ini juga akan membantu membangun kapasitas pemangku 

kepentingan proyek dalam pengelolaan risiko banjir perkotaan dan meningkatkan koordinasi, berbagi 

data, dan pengetahuan lintas lembaga dan antar kota. Pelatihan teknis akan diberikan untuk 

mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bawah Komponen 1 dan 2, termasuk untuk kesenjangan 

pengetahuan dan kebijakan seperti: perencanaan yang terinformasi mengenai risiko dan kebijakan 

pengendalian desain perkotaan, perencanaan risiko iklim (termasuk langkah-langkah mitigasi untuk 

perkotaan di pulau-pulau panas dan desain perkotaan yang peka terhadap air), mekanisme 

pembiayaan inovatif di tingkat lokal, pemodelan risiko banjir, dan desain inklusif untuk kelompok-

kelompok masyarakat rentan. Komponen ini akan mendukung empat sub-komponen, termasuk biaya 

operasional sehari-hari.  

 

- Sub-komponen 3.1: Manajemen program akan dilaksanakan oleh Direktorat Sumber Daya Air di 

Bappenas dan mendukung: (i) penyusunan dan operasionalisasi program nasional ketangguhan 

banjir perkotaan termasuk advokasi, kajian strategis, sosialisasi, perencanaan serta pengelolaan 

program; (ii) pembentukan dan pengoperasian Tim Koordinasi Ketangguhan Banjir Perkotaan 

Nasional; dan (iii) pemantuan, reviu, dan evaluasi program nasional ketangguhan banjir 

perkotaan. 

- Sub-komponen 3.2: Dukungan pelaksanaan program akan dilaksanakan oleh Direktorat 

Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II di Kemendagri dan mendukung: (i) bantuan teknis 

untuk pengembangan platform digital tingkat nasional tentangpengetahuan pengelolaan risiko 

banjir perkotaan; (ii) kegiatan penjangkauan dan sosialisasi dengan kota-kota yang terkait, para 

pemangku kepentingan dan masyarakat); (ii) koordinasi antar-lembaga dan penguatan 

kelembagaan untuk ketangguhan banjir perkotaan terpadu di tingkat kota (termasuk untuk 

perencanaan dan penganggaran operasional dan pemeliharaan, dan pengelolaan sosial dan 

lingkungan); dan (iv) bantuan teknis untuk kebijakan tingkat kota dan reformasi peraturan untuk 

ketangguhan banjir perkotaan yang terintegrasi. 

- Sub-komponen 3.3: Manajemen proyek akan dilaksanakan oleh Direktorat Sistem dan Strategi 

Pengelolaan Sumber Daya Air di Kementerian PUPR dan mendukung: (i) pengelolaan dan 

pemantauan proyek sehari-hari, juga koordinasi Unit Pelaksana Proyek Pusat (Central Project 

Implementation Unit, CPIU) dan Unit Pelaksana Proyek Nasional (National Project Implementation 

Unit, NPIU); (ii) pelaporan proyek, termasuk konsolidasi rencana kerja tahunan (annual work 

plans), laporan kemajuan proyek, pengadaan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan kontrak; 

dan (iii) audit pengelolaan sosial dan lingkungan hidup. 

- Sub-komponen 3.4: Dukungan pelaksanaan proyek akan dilaksanakan oleh Direktorat Sungai dan 

Pantai, Direktorat Bina Teknik, dan Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan di Ditjen SDA 

Kementerian PUPR dan mendukung: (i) dukungan pelaksanaan sehari-hari kegiatan proyek di 

bawah Komponen 1 dan Komponen 2 termasuk mekanisme jaminan kualitas teknis/reviu kualitas 

teknis; (ii) pengelolaan pengadaan, pengawasan kontrak dan pengelolaan keuangan, termasuk 

audit keuangan dan teknis ; (iii) pengelolaan risiko lingkungan hidup dan sosial (termasuk rencana 

pengadaan tanah dan pemukiman kembali, mekanisme keterlibatan warga, mekanisme 

pengaduan, dan kampanye kesadaran masyarakat serta materi pengetahuan untuk pelatihan 

sukarelawan masyarakat); (iv) pengembangan panduan teknis, standar, dan prosedur 
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ketangguhan banjir perkotaan; (v) pengembangan prakiraan banjir terintegrasi dan sistem 

monitoring informasi termasuk ruang kontrol nasional; (vi) penguatan sistem pengelolaan aset 

infrastruktur pengendali banjir; dan (vii) bantuan teknis untuk pengelolaan banjir perkotaan 

terpadu.  

1.1.3 Pengaturan Pelaksanaan Proyek 

Koordinasi Proyek. Tim Koordinasi Ketangguhan Banjir Perkotaan Nasional akan dibentuk untuk 

meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan antar lembaga. Tim koordinasi nasional ini akan 

bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan strategis, mengkoordinasikan investasi 

ketangguhan banjir perkotaan lintas sektoral dan antar lembaga, serta mengkaji dan menyetujui 

rencana aksi ketangguhan banjir multi-tahun dan multi-sektor untuk setiap kota. Tim koordinasi ini 

akan diketuai oleh Bappenas dan terdiri dari para pejabat dari kementerian dan lembaga yang relevan. 

Tim koordinasi ini akan melapor kepada eksisting Steering Committee Pengelolaan Sumber Daya Air 

yang dipimpin oleh Bappenas dan keanggotaannya mirip dengan Tim Koordinasi Ketangguhan Banjir 

Perkotaan Nasional.  

 

Peran Pemerintah Daerah. Masing-masing kota yang didukung di bawah proyek (kecuali IKN) akan 

membentuk Tim Koordinasi Ketangguhan Banjir Perkotaan Tingkat Kota, yang akan mencakup 

perwakilan pemerintah daerah dari instansi terkait dan perwakilan non-pemerintah yang sesuai 

(seperti contoh perwakilan masyarakat sipil, akademisi, dsb.). Meskipun pemerintah daerah tidak 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan kontrak dalam proyek ini, tim koordinasi di 

tingkat kota akan berkoordinasi dengan masing-masing unit pelaksana dan tim koordinasi tingkat 

nasional, serta memberikan panduan strategis dan teknis terhadap perencanaan ketangguhan banjir 

perkotaan, prioritisasi proyek, dan pelaksanaan subproyek (termasuk reviu desain teknis dan 

instrumen lingkungan hidup dan sosial). Mereka juga akan menjadi penerima manfaat dari 

pengembangan kapasitas dan kegiatan training di bawah komponen 3. 

 

Pelaksanaan Proyek. Proyek ini akan dilaksanakan oleh tiga kementerian tingkat pusat – Kementerian 

PUPR, Kemendagri, dan Bappenas — dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) di 

bawah Kementerian PUPR bertindak sebagai Badan Pelaksana (Executing Agency, EA). Proyek ini akan 

mendukung pembentukan dan operasional program nasional ketangguhan banjir perkotaan melalui 

Direktorat Sumber Daya Air (Bappenas) sebagai NPIU untuk sub-komponen 3.1 dan Direktorat 

Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II di bawah Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Kemendagri) 

sebagai NPIU untuk sub-komponen 3.2, yang keduanya merupakan Unit Pelaksana Proyek Nasional 

(National Project Implementation Unit, NPIU). Sebagai Unit Pengelola Proyek Pusat (Central Project 

Management Unit, CPMU), Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air (Ditjen SDA, 

Kementerian PUPR) akan bertanggung jawab atas pengelolaan proyek secara keseluruhan, termasuk 

konsolidasi rencana kerja tahunan dari CPIU, NPIU, dan PIU. Direktorat Sungai dan Pantai (Ditjen SDA, 

Kementerian PUPR) akan menjadi CPIU dan bertanggung jawab di bawah Sub-Komponen 3.4 untuk 

dukungan pelaksanaan proyek sehari-hari untuk Komppnen 1 dan 2. Direktorat Bina Teknik dan 

Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan (Ditjen SDA, Kementerian PUPR) akan menyediakan 

pedoman teknis dan dukungan selama pelaksanaan proyek sebagai NPIU gabungan (meliputi dua 

direktorat) di bawah Sub-Komponen 3.4. BWS/BBWS yang terkait di Kementerian PUPR akan menjadi 

Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit, PIU) untuk Komponen 1 dan 2 di kota-kota yang 

terpilih.  

CPMU akan didukung oleh Konsultan Manajemen Proyek (di bawah Komponen 3), dan tim pelaksana 

tingkat pusat akan didukung oleh Konsultan Manajemen Teknis untuk Direktorat Sungai dan Pantai (di 
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bawah Komponen 3), yang akan memberikan dukungan pelaksanaan dan dukungan teknis, dan 

konsultan teknis untuk Direktorat Bina Teknik dan Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan (di 

bawah Komponen 3), serta konsultan manajemen proyek dan teknis yang relevan untuk Bappenas dan 

Kemendagri (di bawah Komponen 3). BWS/BBWS akan didukung oleh Konsultan Pendukung 

Implementasi Proyek untuk setiap kota guna mendukung bantuan teknis, desain, manajemen 

konstruksi, dan layanan pengawasan. Tatalaksana pelaksanaan proyek per komponen disajikan di 

Tabel 1. 

 
Tabel 1. Tatalaksana Pelaksanaan NUFReP Per Komponen  

Komponen dan Sub-Komponen Pelaksana 

C1 Analisis dan perencanaan risiko banjir BWS/BBWS (Balai Wilayah Sungai / Balai 

Besar Wilayah Sungai) - PIU 

C2 Tindakan ketangguhan banjir perkotaan 

2.1 Tindakan ketangguhan banjir struktural  BWS/BBWS - PIU 

2.2 Tindakan ketangguhan banjir non-struktural BWS/BBWS - PIU 

C3 Pengelolaan program dan dukungan pelaksanaan 

3.1 Manajemen program Direktorat Sumber Daya Air, Bappenas - 

NPIU 

3.2 Dukungan pelaksanaan program Direktorat Sinkronisasi Urusan 

Pemerintah Daerah II (BANGDA), 

Kemendagri - NPIU 

3.3 Manajemen proyek Direktorat Sistem dan Strategi 

Pengelolaan Sumber Daya Air (SISTRA), 

Ditjen SDA, Kementerian PUPR - CPMU 

3.4 Dukungan pelaksanaan proyek Direktorat Sungai dan Pantai (SUPAN), 

Kementerian PUPR – CPIU 

Direktorat Bina Teknik dan Direktorat 

Bina Operasi dan Pemeliharaan, 

Kementerian PUPR – NPIU gabungan 

 

1.2 Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and 

Social Management Framework, ESMF) 

Penting untuk mengidentifikasi potensi risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial sejak dini agar 
dapat melakukan rancangan kegiatan proyek yang tepat bersama dengan langkah-langkah mitigasi 
risiko dan dampaknya. Oleh karena itu, langkah-langkah yang terkait dan pedoman operasional yang 
disajikan dalam dokumen ESMF ini berupaya untuk memastikan dilakukannya perencanaan yang 
memadai, termasuk melalui konsultasi partisipatif dan pelibatan pemangku kepentingan untuk 
mengidentifikasi risiko selama pelaksanaan proyek dan membangun konsensus dengan para 
pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak. 

ESMF ini dikembangkan sebagai bagian dari persyaratan penilaian proyek. ESMF ini akan 

dimutakhirkan sesuai kebutuhan jika lingkup proyek berubah secara substansial dan/atau jika ada 

risiko muncul yang tidak sepenuhnya dan/atau sebagian baru disertakan ketika ESMF ini disusun. 

ESMF yang dimutakhirkan akan diajukan kembali ke Bank Dunia untuk memperoleh tidak keberatan 

(no objection).  
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1.2.1 Tujuan ESMF 

Tujuan ESMF ini adalah: 

1. Mengidentifikasi dan menentukan aktivitas subproyek yang memenuhi syarat untuk didukung 

di bawah NUFReP melalui proses penyaringan lingkungan hidup dan sosial. 

2. Mengidentifikasi dan menilai potensi dampak lingkungan hidup dan sosial dari kegiatan sub-

proyek yang diusulkan. 

3. Menetapkan standar, prosedur, dan metodologi yang jelas sebagai panduan untuk 

pengelolaan lingkungan hidup dan sosial yang proporsional dengan klasifikasi risiko menurut 

hierarki mitigasi. Ini termasuk antara lain: penghindaran risiko dan/atau dampak, partisipasi 

masyarakat dan pembangunan konsensus dengan para pemangku kepentingan yang 

berpotensi terkena dampak, penerapan Praktik Industri Internasional yang Baik (Good 

International Industry Practices, GIIP), persyaratan pengungkapan informasi, Mekanisme 

Penanganan Pengaduan dan Keluhan (Feedback and Grievance Redress Mechanism, FGRM), 

pengawasan risiko, peningkatan kapasitas kepada instansi terkait dan badan pelaksana serta 

para pemangku kepentingan. 

4. Menentukan peran dan tanggung jawab yang sesuai untuk manajemen risiko di seluruh badan 

pelaksana dan/atau para pemangku kepentingan dan garis besar prosedur pengawasan dan 

pelaporan yang diperlukan untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan sosial. 

5. Sebagai panduan bagi penilaian kebutuhan untuk pelatihan, langkah-langkah peningkatan 

kapasitas, dan bantuan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan proyek ini dan ketentuan 

ESMF yang relevan dan instrumen terkait. 

6. Sebagai panduan bagi penganggaran dan perencanaan sumber daya untuk pelaksanaan ESMF 

dan instrumen terkait serta langkah-langkah lain yang diperlukan untuk meningkatkan hasil 

pembangunan proyek. 

1.2.2 Garis Besar ESMF 

ESMF ini disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam 

Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia dan terdiri dari 

enam bab dan lampiran: 

• Bab 1: Pendahuluan menguraikan gambaran umum ESMF, termasuk tujuan, ruang lingkup, 

alasan bagi dibuatnya ESMF ini serta keterbatasannya, dan memberikan informasi mengenai 

proyek.  

• Bab 2: Kerangka Hukum, Kebijakan, dan Peraturan menguraikan kebijakan, undang-undang, 

dan kerangka peraturan yang berkaitan dengan proyek ini dan menilai kesenjangan antara 

kerangka hukum dan ESS. 

• Bab 3: Penilaian dan Mitigasi Lingkungan Hidup dan Sosial merinci kemungkinan risiko dan 

dampak yang berkaitan dengan kegiatan NUFReP dan langkah-langkah mitigasi yang 

disarankan. 

• Bab 4: Proses Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial menguraikan langkah-langkah yang 

diperlukan dalam proses pengelolaan lingkungan hidup dan sosial, termasuk penyaringan, 

penilaian, pengembangan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan. 

• Bab 5: Pelibatan Pemangku Kepentingan, Pengungkapan Informasi, dan Mekanisme 

Penanganan Keluhan ESMF memberikan pedoman pelibatan pemangku kepentingan, 

mekanisme penanganan pengaduan dan keluhan, dan keterbukaan informasi yang akan 

disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan para pemangku kepentingan. 
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• Bab 6: Pengaturan Pelaksanaan ESMF menguraikan pengaturan kelembagaan untuk 

pengelolaan lingkungan hidup dan sosial secara keseluruhan, termasuk langkah-langkah 

peningkatan kapasitas, serta perencanaan anggaran dan sumber daya. 

• Lampiran menyediakan perangkat instrumen yang relevan untuk langkah-langkah 

pengelolaan dan mitigasi selama pelaksanaan NUFReP seperti formulir penyaringan, 

pedoman dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi potensi risiko dan dampak 

lingkungan hidup dan sosial yang teridentifikasi selama pelaksanaan proyek sesuai dengan ESS 

yang berlaku. Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat dan Prosedur Pengelolaan 

Tenaga Kerja juga dilampirkan di ESMF. 

Selain itu, Kerangka Kerja Pelibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement Framework, 

SEF) dan Kerangka Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (Land Acquisition and 

Resettlement Planning Framework, LARPF) telah disusun sebagai dokumen terpisah. SEF memandu 

pengelolaan pelibatan pemangku kepentingan secara keseluruhan, terutama dengan mereka yang 

berpotensi terkena dampak proyek seperti masyarakat setempat yang tinggal di lokasi proyek 

dan/atau mereka yang mata pencahariannya bergantung pada sumber daya yang berada di wilayah 

proyek (misalnya, berdekatan dengan tepi sungai dan wilayah pantai). SEF menguraikan langkah-

langkah utama untuk mendorong akses ke konsultasi yang bermakna selama persiapan dan 

pelaksanaan proyek. LARPF memandu institusi pelaksana yang membutuhkan lahan untuk aktivitas 

proyek, disiapkan sebagai bentuk mitigasi untuk memberikan panduan mengelola risiko dan dampak 

terkait pengadaan tanah dan pemukiman kembali dari pelaksanaan usulan kegiatan. SEF dan LARPF 

harus digunakan sebagai rujukan bagi ESMF.  

1.2.3 Batasan 

ESMF ini dikembangkan berdasarkan kegiatan-kegiatan sub-proyek yang kemungkinan dilaksanakan 

pada saat penyusunan ESMF, yang kemudian diklasifikasikan ke dalam berbagai tipologi sebagai 

rincian spesifik kegiatan sub-proyek, dan lokasi spesifiknya sebagian besar akan ditetapkan selama 

pelaksanaan proyek. Terlepas dari keterbatasan pengetahuan terinci mengenai kegiatan sub-proyek, 

potensi risiko dan dampak cukup dipahami dengan baik di seluruh rentang tipologi untuk dapat 

merancang kerangka kerja pengelolaan lingkungan hidup dan sosial untuk proyek ini. Pendekatan 

terinci lebih lanjut untuk mengatasi risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial tertentu akan 

dilakukan untuk setiap sub-proyek selama pelaksanaan proyek. Apabila diperlukan, Rencana 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and Social Management Plan, ESMP) 

dan/atau instrumen lain yang dipersyaratkan seperti yang diidentifikasi di dalam ESMF ini dapat 

disusun sebagai tambahan dokumen perencanaan sub-proyek untuk mengurangi risiko dan dampak 

lingkungan hidup dan sosial tertentu selama pelaksanaan proyek. 

Selain itu, pandemi COVID-19 telah membatasi mobilitas individu, yang menghadirkan keterbatasan 

pada keterlibatan tatap muka dan kunjungan lapangan yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, penilaian 

spesifik lokasi dan konsultasi pemangku kepentingan hanya sebagian yang dapat dilakukan di kota-

kota yang berperan serta selama persiapan proyek dan akan dilanjutkan sebagai bagian dari 

pelaksanaan proyek. Selama pelaksanaan proyek dan jika lebih banyak informasi mungkin tersedia, 

ESMF ini akan dimutakhirkan secara berkala untuk memasukkan informasi tambahan yang terkait 

dengan proyek.    
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2 Kerangka Hukum, Kebijakan, dan Peraturan 

Kegiatan yang didanai oleh NUFReP harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan, termasuk pertimbangan lingkungan hidup, sosial, budaya, ekonomi, serta kesehatan 

dan keselamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia, ESS Bank 

Dunia yang berlaku, dan Praktik Industri Internasional yang Baik (Good International Industry 

Practices, GIIPs) lainnya di sektor ini. Penilaian lebih lanjut mengenai kompatibilitas kerangka kerja 

negara dengan ketentuan ESS disajikan di Bab ini bersama dengan langkah-langkah yang telah 

disepakati untuk mengatasi potensi kesenjangan. 

2.1 Kebijakan Pemerintah Indonesia 

Bagian ini menjelaskan kebijakan dan peraturan yang berlaku di Indonesia pada saat penyusunan 

ESMF, menggarisbawahi hal-hal yang menjadi pedoman untuk mengelola dampak lingkungan hidup 

dan sosial yang berkaitan dengan kegiatan yang didukung di bawah NUFReP. Kebijakan Pemerintah 

Indonesia yang terkait yang dikategorikan menurut ESS Bank Dunia tercantum di Tabel 2. 

Tabel 2. Peraturan Pemerintah Indonesia tentang pengelolaan lingkungan hidup dan sosial yang terkait dengan NUFReP 

Standar  Peraturan Mengenai 

ESS1: Penilaian dan 

pengelolaan risiko 

dan dampak 

lingkungan hidup dan 

sosial 

Undang-Undang (UU) No. 11/2020 Cipta Kerja 

UU No. 32/2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

Peraturan Pemerintah No. 5/2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko 

Peraturan Pemerintah No. 22/2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan No. 4/2021 

Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib 

Memiliki Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan dan 

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau 

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan 

dan Pemantauan Lingkungan Hidup 

ESS2: Tenaga kerja 

dan kondisi kerja 

UU No. 11/2020 Cipta Kerja 

UU No. 13/2003 Tenaga Kerja 

UU No. 1/1970 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

No. 5/2018 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Lingkungan Kerja 

Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat No. 

10/2021 

Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan 

Konstruksi 

Instruksi Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat No. 

02/IN/M/2020 

Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 

dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

ESS3: Efisiensi 

sumber daya serta 

pencegahan 

pengelolaan dan 

pencemaran 

UU No. 17/2019 Sumber Daya Air, termasuk penggunaan 

sumber daya air dan perlindungan dan 

pelestarian sumber air 

UU No. 18/2008 Pengelolaan Sampah Padat, termasuk 

pedoman untuk melakukan penanganan dan 
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Standar  Peraturan Mengenai 

pengelolaan sampah padat, sampah 

domestik, dan sampah non-Bahan 

Berbahaya dan Beracun (B3) 

Peraturan Pemerintah No. 22/2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk 

perlindungan dan pengelolaan mutu air, 

perlindungan dan pengelolaan mutu udara, 

perlindungan dan pengelolaan mutu laut, 

dan pengelolaan limbah bahan berbahaya 

dan beracun 

ESS4: Kesehatan dan 

keselamatan 

masyarakat 

Peraturan Pemerintah No. 30/2021 Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, termasuk ketentuan 

penyusunan analisis dampak lalu lintas 

(ANDALALIN) untuk rencana kegiatan yang 

akan menimbulkan gangguan keamanan, 

keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu 

lintas 

Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat No. 

10/2021 

Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan 

Konstruksi 

ESS5: Pembebasan 

lahan, pembatasan 

penggunaan lahan 

dan pemukiman 

kembali secara paksa 

UU No. 11/2020 Cipta Kerja 

UU No. 2/2012 Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum 

UU No. 5/1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

Peraturan Pemerintah No. 19/2021 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum 

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN 

No. 19/2021 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah No. 19/2021 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum 

Peraturan Presiden No. 62/2018 Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 

dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk 

Pembangunan Nasional – dalam konteks 

pengguna tanah tanpa sertifikasi legal 

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN 

No. 6/2020 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden 

No. 62/2018 tentang Penanganan Dampak 

Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka 

Penyediaan Tanah untuk Pembangunan 

Nasional – dalam konteks pengguna tanah 

tanpa sertifikasi legal 

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN 

No. 3/2007 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden 

No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pelaksanaan Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden No. 

65/2006 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden No. 36/2005 

ESS6: Konservasi 

keanekaragaman 

hayati dan 

pengelolaan sumber 

UU No. 5/1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya  

Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan No. 29/2009 

Pedoman Konservasi Keanekaragaman 

Hayati di Daerah 
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Standar  Peraturan Mengenai 

daya alam hayati 

yang berkelanjutan 

Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan No. 

P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2

016 

Jenis Invasif 

ESS7: Masyarakat 

adat 

UU No. 11/ 2020 Cipta Kerja 

UU No. 6/2014 Desa, termasuk Desa Adat 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No. 52/2014 

Pedoman Pengakuan dan Perlindungan 

Masyarakat Hukum Adat 

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN 

No. 9/2015 

Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas 

Tanah Masyarakat Hukum Adat dan 

Masyarakat yang Berada dalam Kawasan 

Tertentu 

ESS8: Warisan 

budaya 

UU No. 5/1992 Benda Cagar Budaya 

UU No. 11/2010 Cagar Budaya 

UU No. 5/2017 Pemajuan Kebudayaan 

Keputusan Presiden No. 78/2007 Ratifikasi Konvensi Perlindungan terhadap 

Warisan Budaya Tak Benda 

ESS9: Perantara 

keuangan 

Tidak relevan untuk NUFReP 

ESS10: Pelibatan 

pemangku 

kepentingan dan 

keterbukaan 

informasi dalam 

penyusunan ESMF 

untuk proyek ini 

UU No. 14/2008 Keterbukaan Informasi Publik  

Surat Edaran Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat No. 

4/SE/D/2019 

Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air PUPR 

Partisipasi Masyarakat dan Mekanisme Penanganan Keluhan 

Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan No. 17/2012 

Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam 

Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup 

dan Izin Lingkungan 

Instruksi Presiden No. 9/2000 Pengarusutamaan Gender dalam 

Pembangunan Nasional, menekankan 

keikutsertaan perempuan dalam proses 

pembangunan 

UU No. 8/2016 Penyertaan Para Penyandang Disabilitas 

 

2.2 Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and Social Framework, 

ESF) Bank Dunia 

ESF telah menetapkan komitmen proyek untuk pembangunan berkelanjutan melalui penerapan 

serangkaian Standar Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and Social Standards, ESS). ESS ini 

menetapkan persyaratan bagi badan pelaksana proyek yang berkaitan dengan identifikasi dan 

penilaian risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial yang terkait dengan kegiatan proyek. Tabel 3 

menyajikan ESS yang berlaku untuk NUFReP. Ketentuan khusus telah dimasukkan di dalam ESMF ini 

untuk menangani ketentuan yang terkait di dalam ESS berikut ini yang tidak dan/atau sebagian diatur 

berdasarkan peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia.  

Tabel 3. Standar Lingkungan Hidup dan Sosial (ESS) Bank Dunia yang berlaku untuk NUFReP 

Standar Mengenai Menggarisbawahi 

ESS1 Penilaian dan 

pengelolaan risiko dan 

ESS 1 menetapkan persyaratan bagi Pemerintah terkait dengan 

identifikasi, penilaian, pengelolaan dan pemantauan risiko dan 
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Standar Mengenai Menggarisbawahi 

dampak lingkungan 

hidup dan sosial 

dampak lingkungan hidup dan sosial yang terkait dengan setiap 

tahapan proyek yang didukung oleh Bank Dunia untuk mencapai 

hasil lingkungan hidup dan sosial yang sesuai dengan ESS.  

ESS2 Tenaga kerja dan 

kondisi kerja 

ESS 2 mengakui pentingnya penciptaan lapangan kerja dan 

peningkatan pendapatan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah dapat mendorong 

hubungan pengelolaan tenaga kerja yang baik dan meningkatkan 

manfaat pengembangan suatu proyek dengan memperlakukan para 

pekerja di proyek ini secara adil dan menyediakan kondisi kerja yang 

aman dan sehat seperti yang dirangkum dalam prosedur 

pengelolaan tenaga kerja proyek.  

ESS3 Efisiensi sumber daya 

serta pencegahan dan 

pengelolaan 

pencemaran 

ESS 3 mengakui timbulnya pencemaran pada udara, air, dan tanah, 

serta mengonsumsi sumber daya yang terbatas yang dapat 

mengancam manusia, ekosistem, dan lingkungan hidup di tingkat 

lokal, regional, dan global. ESS ini mensyaratkan langkah-langkah 

yang layak secara teknis dan finansial untuk meningkatkan efisiensi 

konsumsi energi, air dan bahan baku, meminimalkan timbulan 

limbah berbahaya dan tidak berbahaya, serta menangani 

pencegahan dan pengelolaan pencemaran di seluruh siklus proyek 

yang sesuai dengan Praktik Industri Internasional yang Baik.  

ESS4 Kesehatan dan 

keselamatan 

masyarakat 

ESS 4 membahas risiko dan dampak bagi kesehatan, keselamatan, 

dan keamanan pada masyarakat yang terkena dampak proyek dan 

tanggung jawab yang terkait dari Pemerintah untuk menghindari 

atau meminimalkan risiko dan dampak tersebut, dengan perhatian 

khusus kepada masyarakat yang, karena keadaan khusus mereka, 

mungkin rentan.  

ESS5 Pembebasan lahan, 

pembatasan 

penggunaan lahan dan 

pemukiman kembali 

secara paksa 

ESS 5 berlaku untuk pemindahan fisik dan ekonomi secara permanen 

atau sementara yang diakibatkan oleh berbagai jenis pengadaan 

tanah atau pembatasan penggunaan tanah yang dilakukan atau 

diberlakukan sehubungan dengan pelaksanaan proyek. Jika 

pemukiman kembali secara paksa tidak dapat dihindari di bawah 

proyek ini, hal tersebut akan diminimalkan dan langkah-langkah yang 

tepat untuk mengurangi dampak buruk pada masyarakat yang 

dipindahkan (dan pada masyarakat tuan rumah yang menerima 

orang-orang yang dipindahkan tersebut), termasuk kompensasi 

secara tepat waktu dengan biaya penggantian, pengelolaan keluhan, 

pemulihan mata pencaharian, dan pertimbangan alternatif akan 

direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati. 

ESS6 Konservasi 

keanekaragaman 

hayati dan pengelolaan 

sumber daya alam 

hayati yang 

berkelanjutan 

ESS 6 mengakui bahwa melindungi dan melestarikan 

keanekaragaman hayati dan mengelola sumber daya alam hayati 

secara berkelanjutan merupakan hal yang mendasar bagi 

pembangunan berkelanjutan dan mengakui pentingnya 

mempertahankan fungsi ekologis inti habitat dan keanekaragaman 

hayati yang didukungnya. ESS 6 ini juga mengakui kebutuhan untuk 
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Standar Mengenai Menggarisbawahi 

mempertimbangkan mata pencaharian para pihak yang terkena 

dampak proyek, yang akses mereka ke, atau penggunaan, 

keanekaragaman hayati atau sumber daya alam hayati mungkin 

terdampak oleh proyek ini. 

ESS7 Masyarakat adat ESS 7 berlaku jika ada keberadaan masyarakat atau masyarakat 

memiliki keterikatan kolektif pada tanah, baik mereka yang terkena 

dampak positif maupun negatif dan terlepas dari kerentanan 

ekonomi, politik atau sosial, yang mensyaratkan adanya konsultasi 

bermakna yang disesuaikan dengan para pihak yang terkena dampak 

dan mekanisme pengaduan yang dapat diakses. ESS 7 memastikan 

bahwa proses pembangunan mendorong penghormatan penuh 

terhadap hak asasi manusia, martabat, aspirasi, identitas, budaya, 

dan penghidupan Masyarakat Adat yang berbasis sumber daya alam. 

ESS8 Warisan budaya ESS 8 mengakui bahwa warisan budaya memberikan kesinambungan 

dalam bentuk benda berwujud dan tak berwujud antara masa lalu, 

sekarang dan masa depan. ESS 8 menetapkan langkah-langkah yang 

dirancang untuk melindungi warisan budaya, baik warisan budaya 

berwujud maupun tak berwujud di seluruh siklus proyek. 

ESS9 Perantara Keuangan Tidak berkaitan dengan NUFReP 

ESS10 Pelibatan pemangku 

kepentingan dan 

keterbukaan informasi 

ESS 10 mengakui pentingnya keterlibatan yang terbuka dan 

transparan antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan 

proyek sebagai elemen penting dari praktik internasional yang baik. 

Keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif dapat 

meningkatkan keberlanjutan lingkungan hidup dan sosial proyek, 

meningkatkan penerimaan terhadap proyek, dan memberikan 

kontribusi yang signifikan bagi desain dan pelaksanaan proyek yang 

sukses. ESS 10 mensyaratkan keterlibatan pemangku kepentingan di 

seluruh siklus proyek, dan penyusunan serta pelaksanaan Rencana 

Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement Plan, 

SEP). 

 

2.3 Analisis terhadap Kebijakan Nasional dan ESS Bank Dunia 

Pemerintah Indonesia memiliki regulasi yang memadai mengenai masalah lingkungan hidup dengan 

mengamanatkan penyusunan dokumen lingkungan hidup yang proporsional dengan skala 

dampaknya, yaitu AMDAL (investasi/dampak berskala besar, yang mensyaratkan adanya Kajian 

Lingkungan Hidup/Environmental Assessment, EA lengkap), UKL/UPL (investasi/dampak berskala 

menengah, yang mensyaratkan adanya EA parsial), dan SPPL (investasi berskala kecil yang hanya 

mensyaratkan daftar kondisi lingkungan hidup). Secara umum, peraturan perundang-undangan yang 

terkait di Indonesia mengenai risiko dan penilaian dampak lingkungan hidup diselaraskan dengan ESS 

Bank Dunia. 
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Mengenai pengelolaan risiko dan dampak sosial, Pemerintah mengeluarkan seperangkat peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan tanah serta pengelolaan risiko dan dampak 

terkait. UU No. 2/2012 yang hampir memenuhi persyaratan ESS5; namun demikian, ada beberapa 

kesenjangan yang teridentifikasi terkait dengan penghasilan, pemulihan mata pencaharian, dan 

pemantauan eksternal atas pengadaan tanah (lihat Tabel 2.  Meskipun kerangka peraturan yang 

berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sosial telah ada, masih terdapat beberapa 

kesenjangan utama di bidang-bidang yang terkait dengan penegakan hukum dan kapasitas lokal dalam 

penilaian dan pengelolaan dampak, serta pengadaan tanah dan keterlibatan pemangku kepentingan. 

Kesenjangan yang teridentifikasi antara peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia yang 

berkaitan dan ESS yang berlaku disajikan di Lampiran 1. Lampiran ini juga menyajikan bagaimana 

kegiatan NUFReP akan mengadopsi langkah-langkah tambahan untuk mengatasi kesenjangan 

tersebut untuk memenuhi persyaratan di bawah ESS Bank Dunia tersebut.  

Sehubungan dengan pelaksanaan proyek, apabila terdapat benturan antara peraturan negara itu 

sendiri dengan kebijakan Bank Dunia mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan sosial 

(environmental and social, E&S), maka peraturan yang memiliki persyaratan lebih tinggilah yang 

berlaku, artinya yang lebih ketat dalam hal menghindari atau meminimalkan dampak lingkungan hidup 

dan sosial, yang harus diikuti. 
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3 Penilaian dan Mitigasi Risiko Lingkungan Hidup dan Sosial 

Ruang lingkup aktivitas yang akan dilaksanakan di lima kota (Banjarmasin, Bima, Manado, Medan, and 

Semarang) terdiri atas kajian teknis dan penilaian serta langkah-langkah struktural dan non-struktural, 

sementara dua kota tambahan lainnya (Gorontalo dan IKN) akan didukung oleh NUFReP untuk 

kegiatan kajian teknis dan penilaian saja. Lokasi setiap kota yang didukung oleh NUFReP digambarkan 

di Gambar 2 dengan catatan bahwa beberapa kota tersebut dapat dikecualikan, dan kota-kota baru 

dapat ditambahkan ke dalam proyek selama pelaksanaan sesuai dengan kriteria dan prosedur 

pemilihan yang ditentukan dalam POM. Sub-proyek yang diharapkan didukung di bawah proyek ini 

akan berupaya mengurangi risiko banjir dan mengatasi tujuan pengembangan E&S yang penting. Oleh 

karena itu, diperlukan adanya langkah-langkah mitigasi yang memadai untuk meningkatkan hasil 

proyek dan mengatasi potensi dampak yang terkait dengan pelaksanaan proyek. 

Bab ini menyajikan informasi terkait paduk (baseline) dari masing-masing kota yang berpartisipasi dan 

analisis potensi risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial dan langkah mitigasinya. Sehubungan 

dengan keterbatasan data dan informasi selama persiapan proyek, pengumpulan data lebih lanjut, 

termasuk yang terkait dengan analisis dampak hilir terhadap lingkungan hidup dan sosial dibutuhkan 

selama pelaksanaan proyek. Hal ini berlaku untuk semua kegiatan (yang terkait dengan investasi di 

bawah NUFReP), tetapi hal ini hanya dapat dilakukan ketika dan setelah proses penyusunan rencana 

pengurangan risiko banjir multi-tahun, sebagai bagian dari penilaian alternatif dan kelayakan desain. 

 

3.1 Paduk (Baseline) Lingkungan Hidup dan Sosial 

Bima di Provinsi Nusa Tenggara  

Bima terletak di ujung DAS Wawo, yang meliputi Kota Bima dan Kabupaten Bima. Tiga sungai utama: 

Padolo, Melayu, dan Sadia, dan banyak sungai kecil (Sungai Dodu, Nggoro dan Lampe) muncul dari 

perbukitan. Di bagian hilir, Sungai Padolo dan Sungai Melayu menjadi batas wilayah inti perkotaan. 

Perubahan penggunaan lahan baru-baru ini di daerah hulu telah mengakibatkan penggundulan 

hutan/deforestasi berskala besar dan erosi tanah. Hal ini menyebabkan limpasan yang lebih cepat dan 

debit puncak yang lebih tinggi serta beban sedimentasi yang sangat tinggi. Profil sungai yang ada 

sudah tidak mampu lagi menampung limpasan air dan sedimen yang semakin meningkat, sementara 

saluran drainase tersumbat sampah plastik dan sampah berukuran besar. Deforestasi yang sedang 

berlangsung yang membuka jalan untuk pertanian jagung di lereng bukit dan sawah yang diubah 

menjadi pemukiman perkotaan telah memperburuk risiko banjir. 

Gambar 1. Tujuh kota yang berpartisipasi dalam NUFReP 
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Bima rentan terhadap bahaya banjir fluvial (sering disebut sebagai banjir kiriman – pent.) yang 

disebabkan oleh kombinasi peningkatan debit sungai dan pendangkalan sungai (akibat perubahan 

penggunaan lahan di daerah hulu) dan kapasitas tanggul di kota yang di bawah persyaratan kapasitas 

desain banjir dan perlu perbaikan dan perkuatan. Rumah-rumah dibangun dekat dengan tanggul yang 

mengakibatkan perambahan bantaran sungai. Banjir pluvial (banjir karena meluapnya air di sungai 

atau saluran air – pent.) dilaporkan merupakan masalah yang sering terjadi di Bima yang terutama 

terjadi karena tersumbatnya aliran sungai karena penumpukan sedimen dan/atau limbah padat atau 

jika di atas saluran air perkotaan didirikan bangunan, misalnya, di sepanjang jalan utama dan di 

lingkungan daerah hunian padat. Kedalaman genangan air biasanya dibatasi sekitar 0,5 m. Hal ini 

disebabkan oleh kombinasi dari 1) pemeliharaan sistem saluran air hujan perkotaan yang tidak 

memadai yang dipenuhi dengan penumpukan sedimen dan limbah padat, 2) rencana drainase kota 

yang tidak didasarkan pada analisis banjir pluvial yang terperinci dan 3) kurangnya kapasitas desain 

sistem. Gabungan gelombang badai dan air pasang dapat menyebabkan penggenangan daerah 

dataran rendah di zona pantai karena daerah ini tidak terlindung dari banjir rob (coastal flooding). 

Akan tetapi, di saat kering, area ini menyediakan ruang publik dan kesempatan untuk rekreasi. 

Tingkat kemiskinan di Bima adalah sebesar 8,88%, sedikit lebih rendah dari rata-rata nasional (10,41). 

Indeks Pembangunan Desa adalah sebesar 64,05, atau di atas rata-rata nasional (59,36). Indeks 

Pembangunan Manusia adalah sebesar 66,30 (di bawah rata-rata nasional 71,94). Dou Mbojo (Suku 

Bima) adalah suku yang teridentifikasi di Kabupaten Bima dan Kota Bima dan telah ada sejak Kerajaan 

Majapahit (telah ada antara abad ke-13 dan ke-16).  

Mata pencaharian utama masyarakat Bima adalah bertani. Bima di zaman dahulu dianggap sebagai 

segitiga emas pertanian bersama Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan dan Ternate di Provinsi 

Maluku Utara. 

Manado in Provinsi Sulawesi Utara 

Manado berada di delta dari delapan DAS, dengan lima sungai utama (Tondano, Tikala, Sario, 

Malalayang, dan Bailang) yang mengalir melalui kota. Di daerah dataran tinggi, sungai-sungai ini 

memotong koridor sempit melalui perbukitan, membuat daerah-daerah tersebut rentan terhadap 

banjir yang meningkat dengan cepat dan dalam. Wilayah perkotaan Manado berada di dataran rendah 

yang relatif datar di antara pegunungan dan laut, dan mengalami banjir pluvial yang kronis. 

Pembangunan ekonomi yang berkembang pesat yang didorong oleh pariwisata membentuk ulang 

lanskap, yang menyebabkan deforestasi dari pemukiman baru di daerah hulu serta reklamasi di zona 

pesisir dataran rendah, yang keduanya berkontribusi pada peningkatan risiko banjir perkotaan. 

Masyarakat memanfaatkan kawasan bantaran sungai untuk perumahan, melakukan interaksi sosial, 

kegiatan ekonomi, rekreasi, dan kegiatan mata pencaharian seperti mencuci dan mandi. Masyarakat 

penjual ikan perkotaan dapat ditemukan di kota, meskipun jumlahnya semakin berkurang. Di Manado, 

jumlah penduduk perkotaan meningkat pesat dan pemekaran perkotaan, khususnya pembangunan 

perumahan di pinggiran kota dan di sepanjang lereng bukit yang curam, memperburuk masalah erosi 

dan banjir. Adanya eksplorasi lahan, proyek infrastruktur baru (termasuk jalan tol) dan penambangan 

pasir di daerah hulu berpotensi menimbulkan sedimentasi di Sungai Tondano. 

Ketiga jenis bahaya banjir (banjir rob, fluvial dan pluvial) dapat diamati di Manado. Kedalaman banjir 

bisa dalam, tetapi luasan banjir terbatas. Banjir pluvial dan fluvial merupakan masalah yang semakin 

signifikan di Manado; curah hujan yang lebih sering dan lebih deras di daerah tangkapan air (wilayah 

kota dan pedalaman) mengakibatkan kondisi banjir yang berbahaya. Banjir fluvial terutama 

berdampak pada daerah datar di sepanjang daerah hilir sungai Tondano dan daerah yang berdekatan 
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dengan sungai-sungai lainnya. Banjir pluvial terutama terjadi di sepanjang 'anak sungai' yang 

dirambah, anak sungai kecil yang berasal dari Manado. Banjir rob dan gelombang pasang terjadi di 

kawasan pesisir berhutan bakau tetapi secara keseluruhan, banjir rob belum menjadi risiko yang 

signifikan di daerah perkotaan kecuali di daerah reklamasi dataran rendah baru-baru ini. 

Tingkat kemiskinan di Manado, sebesar 6,19 pada tahun 2021, relatif rendah dibandingkan dengan 

rata-rata nasional (10,41). Indeks Pembangunan Manusia adalah sebesar 78,93, lebih tinggi dari rata-

rata nasional (71,94). Meskipun tidak ada masyarakat adat yang teramati di Manado, satu suku 

bernama Hulu Ongkag Tanoyan teridentifikasi di kabupaten tetangga, Kabupaten Bolaang 

Mongondow Utara, di Provinsi Sulawesi Utara. Suku ini berasal dari dataran tinggi kabupaten dan mata 

pencaharian utama mereka adalah bertani, kegiatan pertambangan, bekerja sebagai pegawai negeri 

dan berjualan barang. Di kabupaten ini, upacara adat yang disebut Mogonow Kon Lipu dilakukan di 

sungai. Masyarakat meminum obat tradisional dari daun woka (genus Livistona), yang dipercaya 

masyarakat setempat baik untuk kesehatan, menjaga pikiran positif, dan mendapat perlindungan dari 

Tuhan. 

Pada tahun 2021, Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat dua konflik agraria di Provinsi Sulawesi 

Utara. Konflik pertama terjadi di Kabupaten Minahasa (kurang lebih 50 km dari Manado), di mana 

fasilitas militer tumpang tindih dengan tanah masyarakat. Tanah seluas 20 hektar yang dikelola oleh 

sekitar 300 warga Desa Kalasey II diklaim sebagai fasilitas militer. Kedua, di Pulau Sangihe, di mana 

konflik agraria terjadi setelah perusahaan pertambangan swasta di Pulau Sangihe diberi hak konsesi 

hingga 42.000 hektar atau setengah dari total luas pulau. Masyarakat menolak kegiatan penambangan 

karena akan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan mengancam mata pencaharian mereka. 

Banjarmasin di Provinsi Kalimantan Selatan 

Banjarmasin adalah suatu kota dan ibu kota provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Berada di pulau 

delta dekat persimpangan sungai Barito dan Martapura. Secara historis pusat kebudayaan Banjar dan 

ibu kota Kesultanan Banjar ini, merupakan kota terbesar di Kalimantan Selatan dan salah satu kota 

utama di Kalimantan. Kota ini meliputi kawasan seluas 98,46 kilometer persegi (38,02 mil persegi) dan 

memiliki perkiraan jumlah penduduk sebesar 657.663 jiwa pada tahun 2020. Banjarmasin Raya, juga 

dikenal sebagai Banjarbakula, adalah aglomerasi perkotaan dari sekitar dua juta orang dengan luas 

8.136 kilometer persegi (3.141 mil persegi), yang meliputi Banjarbaru, sebagian Kabupaten Banjar, 

Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut dan mencakup hampir setengah dari jumlah 

penduduk provinsi. Kota ini adalah kota terpadat ketiga di pulau Kalimantan setelah Samarinda dan 

Balikpapan, dan wilayah metropolitan yang diakui secara resmi sebagai kota terpadat di seluruh pulau 

ini dengan lebih dari tiga kali jumlah penduduk wilayah metropolitan Kuching, wilayah metropolitan 

terbesar kedua yang diakui secara resmi di pulau ini. 

Kota ini secara de jure adalah tempat kedudukan gubernur Kalimantan Selatan meskipun beberapa 

bangunan provinsi telah dipindahkan ke Banjarbaru dan juga lokasi gedung DPRD provinsi. Kota ini 

adalah satu-satunya wilayah metropolitan yang diakui secara resmi yang berada di Kalimantan pada 

tahun 2019. 

Banjarmasin berada di cekungan Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura menjadi dua bagian. 

Kemiringan kota adalah 0,13% dan tanahnya secara umum datar dan merupakan dataran rendah. 

Fondasi geologis kota ini didominasi oleh tanah liat dan batuan pasir, tetapi juga termasuk sedimen 

aluvial dari sungai. Beberapa sungai kecil ada yang membentuk pola drainase bercabang-cabang 
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(dendritic). Semua sungai yang lebih kecil terhubung ke Sungai Martapura atau Sungai Barito. Sistem 

sungai kota ini dipengaruhi oleh pasang surut. Kota ini berada di daerah rawa dan umumnya berada 

di bawah permukaan air laut, sehingga rawan dibanjiri gelombang pasang. Selama gelombang badai 

muson (Desember 2020 dan Januari 2021), banjir besar telah memaksa sekitar 100.000 orang 

mengungsi dari rumah mereka.  

Angka kemiskinan di Banjarmasin pada tahun 2021 adalah sebesar 4,81%, jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan rata-rata nasional (10,41). Indeks Pembangunan Manusia adalah sebesar 77,10, 

relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional (71,94).  

Beberapa suku yang teridentifikasi di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu suku Banjar, Dayak Bakumpai, 

Dayak Baraki, Dayak Maanyan, Dayak Lawangan, Dayak Bukit Ngaju, Melayu Jawa, dan Bugis. Suku 

Bugis memiliki tradisi memberikan sesajen ke laut yang disebut Mappanretasi. Acara adat ini secara 

rutin selalu diadakan selama tiga minggu di bulan April. Pemanfaatan lain wilayah pesisir adalah 

sebagai ruang pasar terapung, yang telah menjadi bagian dari budaya setempat secara turun temurun. 

Peraturan Gubernur Kalsel No. 74 Tahun 2015 tentang Zonasi dan Pengelolaan Pesisir telah 

memasukkan aspek budaya tersebut. 

Tidak ada konflik sosial khusus di Banjarmasin yang dilaporkan akhir-akhir ini, akan tetapi Konsorsium 

Pembaruan Agraria mencatat konflik antara masyarakat setempat dengan perusahaan tambang di 

Kabupaten Tabalong (250 km dari Banjarmasin) pada tahun 2021. Masyarakat menolak beroperasinya 

kegiatan pertambangan karena adanya ketidakpastian mengenai pembayaran ganti rugi, di mana 

mereka merasa bahwa tanah mereka digusur secara sepihak tanpa adanya kesepakatan ganti rugi. 

Medan in Provinsi Sumatera Utara 

Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Sebagai pusat penghubung (hub) regional Sumatera, 

Medan adalah salah satu dari empat kota pusat penghubung utama di Indonesia, bersama dengan 

Jakarta, Surabaya di Provinsi Jawa Timur, dan Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan. Medan 

berpenduduk 2,4 juta jiwa, menjadikannya sebagai kota terpadat kelima di Indonesia. Wilayah 

metropolitan Medan — yang meliputi kota-kota tetangga Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan 

sebagian Kabupaten Karo — merupakan wilayah metropolitan terbesar di luar Pulau Jawa, dengan 

jumlah penduduk 4,7 juta jiwa pada tahun 2020. Medan menyediakan pintu gerbang di bagian barat 

Indonesia melalui Pelabuhan Belawan dan Bandara Internasional Kualanamu, keduanya terhubung ke 

pusat kota melalui jalan tol dan kereta api. 

Kota ini didirikan oleh Guru Patimpus, seorang pria dari suku Karo yang menamakan kawasan rawa-

rawa di pertemuan Sungai Deli dan sungai Babura sebagai Kampung Medan Putri. Kemudian menjadi 

bagian dari Kesultanan Deli yang berdiri pada tahun 1632. Dengan bantuan Sultan ke-9, Ma'mun Al 

Rasyid Perkasa Alam, dan pengusaha Tionghoa Tjong Yong Hian dan Tjong A Fie, perkembangan 

ekonomi yang pesat berubah. Medan menjadi pusat perdagangan yang disebut Het Dollar Land, yang 

berarti “tanah uang” dalam bahasa Belanda. Medan dijuluki sebagai Parijs van Sumatra karena 

kemiripannya dengan kota Paris. 

Angka kemiskinan di Medan pada tahun 2021 adalah sebesar 8,34, lebih rendah dibandingkan rata-

rata nasional (10,41). Indeks Pembangunan Manusia adalah sebesar 80,98, relatif tinggi dibandingkan 

dengan rata-rata nasional (71,94). Setidaknya terdapat 14 suku di Medan, antara lain Kampung Lubuk 

Pakam, Kampung Bangun Rejo, Kampung Tadukan Raga, Kampung Patumbak, Kampung Tembong, 

Kampung Denai, Kampung Medan Area, Kampung Marendal, Kampung Baru, Kampung Tanah Enam 
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Ratus, Kampung Rengas Pulau, Kampung Mabar Dataran, dan Kampung Amplas. Dari empat belas suku 

tersebut, teridentifikasi hanya tiga masyarakat adat yang bertempat tinggal di daratan (Kampung 

Tadukan Raga dan Kampung Mabar) dan dataran tinggi (Kampung Amplas). Mata pencaharian utama 

di Kampung Tadukan Raga adalah berjualan barang dan bertani. Kegiatan buruh dan bertani juga 

teridentifikasi sebagai mata pencaharian masyarakat di Kampung Mabar. Di dataran tinggi, 

masyarakat adat Kampung Amplas menanam kelapa sawit sebagai mata pencaharian mereka.   

Tidak ada konflik sosial khusus yang dilaporkan di Medan pada tahun 2021, tetapi kabupaten 

tetangganya, Kabupaten Deli Serdang yang berjarak 30 km dari Medan, memiliki konflik yang terkait 

dengan masyarakat adat, menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Tanah milik masyarakat 

adat yang sudah puluhan tahun ditinggali terancam hilang akibat adanya Proyek Megapolitan Deli. 

Dalam proyek tersebut, kawasan perumahan dan industri akan dibangun di atas tanah seluas 8.077 

hektar, di mana 1.303 hektar di antaranya berada di atas tanah dan pemukiman masyarakat adat. 

Pada tahun 2020, masyarakat adat Kampung Petumbukan dan Durian Selemak di Kecamatan Stabat, 

Langkat, juga menghadapi ancaman penggusuran dan kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian 

dan militer Indonesia (TNI). 

Semarang di Provinsi Jawa Tengah 

Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah dengan 1.653.524 penduduk pada tahun 2020, yabg 

menjadikannya sebagai kota terpadat kesembilan di Indonesia. Wilayah metropolitan Semarang, yang 

dikenal sebagai Kedungsepur, terdiri dari enam kotamadya di sekitar Semarang dengan jumlah 

penduduk lebih dari 6 juta jiwa pada tahun 2020.  

Semarang rentan terhadap bahaya banjir rob, banjir fluvial, dan banjir pluvial. Gabungan air pasang 

dan kondisi geografis daerah dataran rendah dengan permukaan tanah yang lebih rendah atau sama 

dengan rata-rata permukaan laut dapat menyebabkan banjir rob di bagian utara kota, selain masalah 

penurunan tanah selama beberapa tahun terakhir ini. Sedangkan banjir fluvial dan banjir pluvial 

disebabkan oleh kombinasi peningkatan debit sungai dan terbatasnya kapasitas drainase perkotaan di 

daerah padat penduduk. 

Angka kemiskinan di Semarang pada tahun 2021 mencapai 17,89, relatif tinggi dibandingkan rata-rata 

nasional (10,41). Indeks Pembangunan Manusia adalah sebesar 74,10, di atas rata-rata nasional 

(71,94). Tidak ada kelompok Masyarakat Adat yang dilaporkan ada di kota ini.  

Konflik sosial terkait proyek normalisasi Sungai Kanal Banjir Timur terjadi pada tahun 2019. Proyek ini 

mensyaratkan adanya relokasi untuk 97 kepala keluarga. Pemerintah kota telah mendirikan rumah 

susun sementara sewa (rusunawa), tetapi masyarakat yang terkena dampak, terutama nelayan, 

menolak pindah karena lokasi perumahan tersebut terlalu jauh dari sumber mata pencaharian 

mereka. Kesepakatan antara pemilik proyek, yang dimediasi oleh Gubernur Jawa Tengah, kemudian 

dibuat dengan berkonsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak bahwa mereka akan 

dipindahkan ke tempat yang lebih dekat dengan sumber mata pencaharian mereka. 

Gorontalo in Provinsi Gorontalo  

Gorontalo adalah ibu kota Provinsi Gorontalo dengan jumlah penduduk sebesar 198.539 jiwa, di mana 

59.449 laki-laki di kelompok usia produktif dan 41.996 perempuan di kelompok usia produktif pada 

tahun 2020. Angka kemiskinan di Gorontalo adalah sebesar 17,89%, sedikit tinggi dibandingkan rata-

rata provinsi (15,61) atau relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional (10,41). Indeks 
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Pembangunan Manusia adalah sebesar 77,13, sedangkan rata-rata nasional adalah sebesar 71,94. 

Indeks Pembangunan Desa adalah sebesar 65,96, atau di atas rata-rata provinsi (64,21) dan rata-rata 

nasional (59,36).  

Dilihat dari kondisi topografinya, sebagian besar daratan di Gorontalo berbukit dan bergunung-

gunung. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Gorontalo, lebih dari 70% daratan Gorontalo 

memiliki kemiringan lebih dari 15% dan aliran air hujan yang berkecepatan tinggi. Hal ini menyebabkan 

debit banjir yang cepat ke sungai dan potensi erosi yang besar. Sebagai bagian dari upaya pemerintah 

untuk menangani banjir, Peraturan Presiden mengenai Penanggulangan Banjir Gorontalo sedang 

disusun. Peraturan ini diharapkan dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait untuk 

meningkatkan upaya terpadu dalam mengatasi masalah banjir.  

Dilihat dari kondisi topografinya, sebagian besar daratan di Gorontalo berbukit dan bergunung-

gunung. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Gorontalo, lebih dari 70% daratan Gorontalo 

memiliki kemiringan lebih dari 15% dan aliran air hujan yang berkecepatan tinggi. Hal ini menyebabkan 

debit banjir yang cepat ke sungai dan potensi erosi yang besar. Sebagai bagian dari upaya pemerintah 

untuk menangani banjir, Peraturan Presiden mengenai Penanggulangan Banjir Gorontalo sedang 

disusun. Peraturan ini diharapkan dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait untuk 

meningkatkan upaya terpadu dalam mengatasi masalah banjir. 

Di Provinsi Gorontalo, masyarakat di beberapa desa, yakni Desa Tuloa, Kecamatan Bulango Utara, 

Desa Owata dan Desa Mongilo, Kabupaten Bone Bolango berpotensi kehilangan tanahnya, menurut 

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Dalam laporan KPA tahun 2021, tak kurang 747 KK akan 

tergusur akibat rencana pembangunan Bendungan Bulango Ulu, proyek strategis nasional yang 

dilaksanakan oleh Balai Besar Daerah Aliran Sungai Gorontalo Sulawesi II, yang sudah berlangsung 

sejak tahun 2018. Konflik pun pecah pada tahun 2021 karena bendungan yang direncanakan 

beroperasi pada tahun 2023 itu memulai tahap baru dari pekerjaan konstruksi. Masyarakat setempat 

menolak proyek tersebut karena kurangnya kejelasan mengenai kompensasi dan pemulihan mata 

pencaharian mereka yang belum diselesaikan. 

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (KIPP IKN) 

Pengembangan kawasan Ibu Kota Negara Baru (IKN) ini berada di Kabupaten Penajem Paser Utara 

Provinsi Kalimantan Timur dengan pusat pemerintahan berada di Kabupaten Sepaku. Kabupaten ini 

meliputi wilayah seluas 3.333-kilometer persegi, termasuk 272 kilometer persegi wilayah laut. 

Kabupaten ini berpenduduk sebesar 178.681 jiwa (2020). Penajam Paser Utara mencakup wilayah 

yang terkecil di antara tujuh kabupaten di Kalimantan Timur. Daerah yang membentuk Penajam Paser 

Utara pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Paser sebelum terjadinya pemisahan 

administratif pada tahun 2002. 

3.2 Risiko, Dampak, dan Rencana Mitigasi Lingkungan Hidup dan Sosial 

Bagian berikut ini merinci lebih lanjut potensi risiko dan dampak, termasuk potensi dampak secara 

langsung dan tidak langsung terhadap lingkungan hidup dan sosial untuk setiap tingkat komponen 

proyek yang mungkin terjadi melalui pelaksanaan NUFReP ini bersama dengan langkah-langkah 

mitigasi yang diusulkan dan rujukan khusus untuk instrumen dan alat yang sesuai di ESMF ini. Risiko 

E&S yang berlaku untuk semua komponen proyek termasuk risiko infeksi COVID-19 di lokasi konstruksi 

atau selama berlangsungnya pertemuan tatap muka. Oleh karena itu, disusunlah Pencegahan dan 
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Pengendalian Infeksi Covid-19 pada ESMF ini dan untuk diterapkan di semua komponen selama 

pelaksanaan proyek. 

Terkait dengan risiko proyek secara keseluruhan, risiko sosial dinilai beresiko tinggi mengingat ruang 

lingkup kegiatan di komponen 2 dengan potensi pengadaan tanah yang melibatkan penggunaan tanah 

secara informal oleh kelompok rentan dan risiko kesehatan dan keselamatan kepada tenaga kerja 

konstruksi dan masyarakat sekitar, termasuk dari pembuangan material kerukan dan limbah 

konstruksi lainnya. Risiko lingkungan untuk proyek ini dinilai beresiko substantial jika aktivitas yang 

direncanakan tidak dilaksanakan dengan menerapkan hirarki standar mitigasi, yang mana akan 

dikembangkan lebih lanjut di dokumen ini. 

Investasi pengurangan risiko banjir akan menyelamatkan kehidupan dan mencegah kerugian dan 

dampak lingkungannya akan menjadi positif, mengingat proyek ini akan mencegah kerusakan 

terhadap lingkungan, mengonservasi vegetasieksisting dan keanekaragaman hayati serta 

meningkatkan kondisi lingkungan perkotaan dan infrastruktur. Dalam hal risiko dan dampak proyek 

yang lebih luas, proyek akan menyiapkan rencana aktivitas ketangguhan banjir perkotaan multi-tahun. 

Sebagai bagian dari ini, kajian lingkungan hidup strategis akan disusun, atau kajian eksisting akan 

direvisi untuk masing-masing kota. Kajian lingkungan hidup strategis akan menjelaskan lebih detil 

risiko dan dampak proyek secara keseluruhan, sejalan dengan peraturan perundangan Pemerintah 

Indonesia yang berlaku.  

 

Komponen 1 Proyek 
Komponen 1 akan berfokus pada studi dan penilaian teknis. Selama berlangsungnya survei dan/atau 

pengembangan studi dan penilaian, kegiatan ini mengakibatkan adanya potensi risiko pengumpulan 

data yang tidak memadai yang akan menyebabkan kurangnya informasi dalam identifikasi risiko 

lingkungan hidup dan perencanaan untuk tindakan mitigasi; risiko sosial karena potensi kurangnya 

konsultasi inklusif dengan masyarakat yang terkena dampak, termasuk mereka yang tinggal di 

bantaran sungai dan kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat yang terkena dampak, misal, 

kaum perempuan, anak-anak, para penyandang disabilitas dan Masyarakat Adat (jika ada); risiko 

keselamatan dan risiko pekerjaan yang terkait dengan penilaian lapangan; dan timbulan sampah dari 

kertas bekas dan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang diperkirakan kecil. 

Kegiatan di tingkat hilir di masa yang akan datang dari Komponen 1 diantisipasi, yaitu studi akan 

digunakan untuk mengembangkan detailed engineering design (DED) dari kegiatan ketangguhan 

banjir, seperti normalisasi sungai, revitalisasi perkotaan, dll. Meskipun keluaran dari studi dan 

penilaian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap ketangguhan banjir, 

namun dari kegiatan di tingkat hilir di masa yang akan datang ini, terdapat adanya potensi risiko 

pembebasan tanah dan pemukiman kembali, penolakan sosial/negosiasi berkepanjangan atas 

rencana pemukiman kembali, kurangnya konsultasi yang berarti khususnya dengan WTP (dengan atau 

tanpa sertifikasi tanah yang sah), kurangnya konsultasi yang bermakna mengenai opsi/rencana 

pemulihan mata pencaharian, dan kurangnya pelaksanaan yang berarti dari rencana pemulihan mata 

pencaharian yang telah disepakati. Dari aspek lingkungan hidup, kegiatan hilir di masa yang akan 

datang akan menghasilkan limbah sedimen dan limbah konstruksi (baik berbahaya maupun tidak 

berbahaya), menyebabkan memburuknya kualitas air, gangguan mobilitas, partikel debu halus yang 

beterbangan di udara (fugitive dust) dan emisi bahan pencemar karena adanya pergerakan, bau, 

peningkatan kebisingan sementara, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati oleh karena 

adanya pembukaan lahan sebelum berlangsungnya konstruksi. Risiko-risiko dari potensi kegiatan di 

tingkat hilir ini akan dijabarkan pada matriks risiko dan tindakan mitigasi, yang secara khusus serupa 

dengan Sub-Komponen 2.1, seperti yang disajikan di Tabel 5. 
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Di bawah komponen 1, seperti penyusunan DED dan rencana kegiatan ketangguhan banjir perkotaan 

multi-tahun, proses penyusunan dan analisis berbagai alternatif (seperti contoh alternatif desain, 

alternatif lokasi, alternatif solusi teknis, dsb.) dari aktivitas pengelolaan banjir akan dilakukan. 

Pertimbangan lingkungan hidup dan sosial akan disertakan dalam proses ini dan Kerangka Acuan Kerja 

untuk hal ini akan ditinjau dan disetujui oleh Bank. 

 

Komponen 2 Proyek 
Risiko utama NUFReP yang teridentifikasi adalah potensi pembebasan tanah dan pemukiman kembali 

(baik secara sukarela maupun secara paksa) karena pekerjaan sipil di Sub-Komponen 2.1, yang 

kemungkinan besar akan melibatkan masyarakat di bantaran sungai di kota-kota yang berperan serta. 

Berdasarkan konsultasi dengan PIU (BWS/BBWS), hal ini adalah fenomena umum di mana daerah 

bantaran sungai ditempati, untuk perumahan (semi permanen dan permanen) dan/atau kegiatan 

ekonomi, baik dengan maupun tanpa izin resmi untuk penggunaan tanahnya. Jumlah rumah tangga 

yang berpotensi dipindahkan secara fisik akan tersedia di Rencana Tindakan Pengadaan Tanah dan 

Pemukiman Kembali (Land Acquisition and Resettlement Action Plan, LARAP) setelah tapak/DED 

dikonfirmasi untuk subproyek. LARAP tidak diantisipasi dalam subproyek yang akan dilaksanakan pada 

tahun pertama pelaksanaan proyek. Pemindahan secara fisik juga akan mengakibatkan hilangnya 

mata pencaharian bagi Warga Terdampak Proyek (WTP) dan potensi konflik sosial antara para 

pemukim yang baru dengan masyarakat tuan rumah jika terjadi pemukiman kembali. Di Banjarmasin, 

tinggal di bantaran sungai adalah bagian dari budaya mereka yang sudah turun temurun. Beberapa 

dampak pada warisan budaya berwujud dan tidak berwujud dapat terjadi. Selain itu, lima tahun 

terakhir ini telah menunjukkan banjir yang lebih buruk, yang lama surutnya, dan terus-menerus, yang 

menimbulkan risiko keselamatan bagi orang-orang yang tinggal di sepanjang sungai. NUFReP akan 

memprioritaskan penggunaan tanah milik pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan 

tanah milik negara. Pengembalian tanah milik pemerintah/tanah milik negara mungkin diperlukan jika 

orang tinggal atau menggunakan tanah tanpa hak tenurial yang diakui atas tanah pemerintah dan milik 

negara, yang menyebabkan hilangnya mata pencaharian dan rumah mereka. NUFReP sejauh mungkin 

akan menghindari pemukiman kembali secara paksa, dan jika tidak dapat dihindari, Proyek ini 

mempersiapkan dan menerapkan kerangka kerja mitigasi atas dampak sosial dan ekonomi sesuai 

dengan pedoman yang ada dalam Kerangka Kerja Perencanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman 

Kembali (Land Acquisition and Resettlement Planning Framework, LARPF). WTP termasuk rumah 

tangga yang menggunakan lahan dengan atau tanpa izin resmi, seperti pengguna lahan 

informal/penghuni dengan bangunan permanen atau semi permanen, petani penggarap, penghuni 

liar, dan perambah (silakan merujuk ke LARPF). Dalam hal tanah yang ditempati warga terdampak 

proyek yang memiliki hak penguasaan atas tanah yang dapat diakui harus dibebaskan, dukungan akan 

diberikan sehingga hak mereka diakui secara resmi dan kompensasi dibayarkan berdasarkan nilai 

penggantinya. Bagi warga yang terdampak yang tidak memiliki hak atas tanah yang diakui, upaya 

rehabilitasi sebagai pengganti kompensasi akan disediakan mengikuti LARPF.  

Pelibatan pemangku kepentingan yang kuat dan bermakna akan sangat penting untuk mengatasi 

masalah pemukiman kembali, dan sub-proyek yang mensyaratkan adanya pemukiman kembali akan 

dilakukan selama tahapan proyek selanjutnya, memberikan waktu untuk keterlibatan yang memadai 

dengan masyarakat yang terkena dampak dan untuk penyusunan dan pelaksanaan LARAP. 

Pengelolaan risiko sosial mencakup keterbukaan informasi, konsultasi yang transparan dan inklusif 

dengan para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, dan khususnya dengan WTP dan kelompok-

kelompok rentan, di sepanjang siklus proyek.  
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Pengelolaan risiko sosial mencakup penyaringan risiko lingkungan hidup dan sosial di lokasi usulan, uji 

tuntas lahan, dan sistem Penanganan Pengaduan untuk memahami kesenjangan antara risiko yang 

dirasakan dan risiko yang aktual dari sub-proyek yang diusulkan, dan manfaat proyek serta dampak 

negatif terhadap WTP. Penyaringan sosial dan lingkungan hidup akan dilakukan secara paralel dengan 

penilaian teknis spesifik lokasi, untuk memberikan masukan kepada desain teknis dan finalisasi 

subproyek. Risiko spesifik lokasi dari investasi fisik, seperti pemindahan secara fisik, pemindahan 

ekonomi/masalah mata pencaharian serta kesehatan dan keselamatan kerja dan masyarakat, akan 

disajikan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and Social 

Management Plan, ESMP) ketika sub-proyek dikonfirmasi. 

Pekerjaan sipil di bawah Komponen 2 juga membawa risiko sosial yang memerlukan mitigasi dan 

pengelolaan risiko. Meskipun proyek ini akan berfokus pada daerah perkotaan, terdapat pula potensi 

risiko bagi masyarakat di daerah hulu termasuk jika terdapat Masyarakat Adat, akibat dari adanya 

dampak dari langkah-langkah yang mungkin diperlukan di daerah pedesaan untuk mengurangi risiko 

banjir di kota yang terpilih, dan dampak yang ada di tingkat hilir dari kegiatan perencanaan 

penggunaan tanah. Kegiatan yang akan mengakibatkan pembatasan akses ke sumber daya alam akan 

dihindari dalam proyek ini. 

Proyek ini diharapkan menghasilkan arus masuk tenaga kerja yang cukup kecil dengan memanfaatkan 

tenaga kerja setempat di kota/kabupaten sebisa mungkin. Desain proyek akan mengidentifikasi 

peluang kerja potensial bagi masyarakat setempat dan akan memprioritaskan WTP bila 

memungkinkan. Mekanismenya, yaitu persyaratan untuk kontraktor, kualifikasi, atau yang lainnya, 

akan dirinci selama pelaksanaan proyek. Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja (Labor Management 

Procedure, LMP) telah disusun dan dilampirkan di ESMF ini untuk mengatasi risiko tenaga kerja. Risiko 

kesehatan dan keselamatan juga teridentifikasi, termasuk kesehatan dan keselamatan masyarakat, 

kebisingan dan debu, dan risiko eksploitasi seksual yang terkait dengan masuknya tenaga kerja. Risiko 

yang teridentifikasi dibahas di Lampiran 6. Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja dan di Lampiran 7. 

Strategi Pencegahan Perilaku Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (Sexual Exploitation and Abuse, SEA) 

dan Kekerasan Terhadap Anak (Violence Against Children, VAC). Terdapat potensi risiko kesehatan dan 

keselamatan masyarakat oleh tumpahan, penyimpanan yang tidak memadai dan pembuangan limbah 

konstruksi serta pembuangan air limbah, pengelolaan lokasi kerja proyek yang tidak memadai, 

kecelakaan lalu lintas, dan sebagainya. Risiko-risiko tersebut akan diidentifikasi dan ditangani melalui 

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and Social Management Plan, 

ESMP) yang disusun khusus untuk subproyek yang diusulkan. 

Risiko lingkungan hidup utama yang teridentifikasi dari NUFReP akan berpotensi terjadi sebagai akibat 

dari kegiatan pengerukan, khususnya pembuangan material kerukan dan pengangkutan dari lokasi 

pengerukan ke area pembuangan. Pembuangan material kerukan dan/atau limbah konstruksi dapat 

mencemari area sekitar, termasuk tanah, sumber daya air, dan kehidupan akuatik, juga menyebabkan 

dampak negatif kepada kesehatan manusia, jika tidak dimitigasi secara memadai. Jumlah yang pasti 

dari material kerukan di bawah NUFReP tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan ESMF ini. 

Namun demikian, berdasarkan 2 lokasi proyek yang kemungkinan dilaksanakan, kegiatan pengerukan 

menghasilkan sedikitnya 300.000 m3 sedimen2. Informasi mengenai analisis kualitas sedimen 

(termasuk informasi mengenai limbah/zat berbahaya) dari material kerukan dari lokasi sub-proyek di 

kota-kota yang berperan serta terbatas. ESMF ini memberi pedoman bagi penanganan material 

 
2 Jumlah ini merupakan contoh data kumulatif material kerukan dari dua kegiatan subproyek di Sungai Tikala (180.088 m3 

untuk penimbunan dan 168.528 m3 untuk dibuang) dan Sungai Tondano (131.989 m³ seluruhnya untuk penimbunan) di 
Manado. Data diambil dari dokumen AMDAL masing-masing subproyek. Jumlah yang pasti dari sub-proyek lain yang 

melibatkan pengerukan akan disediakan di instrumen penilaian lingkungan hidup selama pelaksanaan proyek. 
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kerukan untuk memastikan agar proses tersebut tidak menimbulkan dampak buruk pada kesehatan 

masyarakat dan memperburuk kondisi lingkungan hidup dengan mematuhi peraturan Pemerintah 

Indonesia dan ESS Bank Dunia yang berlaku.  

Material kerukan akan digunakan untuk penimbunan kembali bila memungkinkan, dan hanya jumlah 

yang tersisalah yang akan dibuang apabila pembuangan tidak dapat dihindari. Lokasi pembuangan 

tidak dibiayai oleh proyek ini, namun dianggap sebagai bagian integral dari proyek ini (fasilitas terkait 

sesuai dengan ESF Bank Dunia) dan oleh karena itu operasi pembuangan tunduk pada ESS serta 

persyaratan Pemerintah Indonesia. Lokasi/fasilitas pembuangan harus mendapatkan semua perizinan 

dan persetujuan untuk digunakan sebagai tempat pembuangan sedimen dan ditetapkan sebelum 

dilakukannya pengerukan. Uji tuntas lingkungan hidup akan dilakukan untuk memastikan bahwa 

lokasi/fasilitas pembuangan memenuhi persyaratan Pemerintah Indonesia. Selama pelaksanaan 

proyek, akan dilakukan pengujian sampel sedimen seperlunya sebelum pengerukan dilaksanakan 

untuk menganalisis kualitas sedimen. Apabila ditemukan adanya material sedimen berbahaya, 

sedimen tersebut akan diangkut dan dibuang ke fasilitas operasi yang ada yang ditetapkan untuk 

mengolah limbah berbahaya. Rincian penanganan sedimen disajikan di ESCOPs. 

Dampak merugikan di bawah Komponen 2 juga terkait dengan kegiatan konstruksi yang menimbulkan 

risiko pekerjaan bagi para pekerja dan risiko kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat setempat 

dan masyarakat umum (partikel debu halus yang beterbangan di udara [fugitive dust] dan emisi bahan 

pencemar karena adanya pergerakan, bau, peningkatan kebisingan sementara, dan gangguan pada 

arus lalu lintas yang ada serta gangguan mobilitas) jika pekerjaan konstruksi berlangsung di atau di 

sekitar sungai/bantaran sungai, jaringan drainase, jalan, dan daerah berpenghuni lainnya. 

Potensi dampak lainnya termasuk penurunan kualitas air sementara akibat adanya barak pekerja (air 

limbah) dan pembangunan infrastruktur fisik di sungai, drainase, dan/atau jenis-jenis air permukaan 

lainnya, hilangnya vegetasi untuk pembukaan lahan sebelum pekerjaan konstruksi dilakukan, potensi 

erosi tanah, tanah longsor dan limpasan dari penggalian atau pekerjaan sipil lain yang terkait karena 

beberapa sub-proyek akan dilakukan di daerah sungai, di hulu sungai dan lahan yang miring. 

Diperkirakan beberapa sub-proyek mungkin dilakukan di kawasan lindung, seperti pengembangan 

kolam retensi di kawasan konservasi mata air. Selanjutnya, pengembangan rencana investasi banjir 

dapat mengarah pada investasi berikutnya dan/atau di masa depan di daerah tangkapan air di bagian 

hulu (yang dapat berada di bawah jenis sistem perlindungan lain) untuk melindungi daerah perkotaan 

di hilir. Untuk itu, investasi jenis “infrastruktur hijau (green infrastructure)” akan diprioritaskan untuk 

dilaksanakan di kawasan lindung. Infrastruktur hijau pada dasarnya akan memiliki dampak lingkungan 

hidup yang positif dan risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan dampak dan risiko “infrastruktur 

abu-abu (gray infrastructure)”. Dalam hal ini, pengelolaan risiko lingkungan hidup mencakup 

penyaringan dan penilaian risiko lingkungan hidup khusus lokasi untuk mendapatkan data yang cukup 

untuk merencanakan tindakan mitigasi dan untuk memberikan masukan bagi desain teknis subproyek 

yang bertujuan untuk meminimalkan dampak; serta pengembangan Rencana Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial khusus lokasi yang, 

bagaimanapun juga, akan mencakup langkah-langkah perlindungan lingkungan hidup alamiah yang 

sepenuhnya sesuai dengan ESS 6. ESMF ini mencakup instruksi untuk penyaringan dan pengembangan 

rencana perlindungan khusus lokasi sesuai dengan ESF, ketika kondisi ini berlaku. Pembatasan akses 

bagi masyarakat adat terhadap sumber daya alam tidak diperkirakan. Namun demikian, sebagai 

tindakan pencegahan untuk meningkatkan peran serta yang berarti dari masyarakat adat (jika ada), 

IPPF disusun di Lampiran 9 - Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat.  

Lima kota yang berpartisipasi untuk kegiatan struktural memiliki beberapa bagian wilayah pesisir, yang 

pengembangan lebih lanjut dari rencana investasi ketahanan banjir dapat mengarah pada restorasi 
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mangrove. Serupa dengan subproyek lainnya, penyaringan E&S awal akan dilakukan untuk 

memastikan pemilihan dan penanaman spesies bakau untuk restorasi tidak akan mengganggu 

ekosistem laut dan muara yang ada; dan untuk menilai apakah masyarakat lokal telah memanfaatkan 

sumberdaya pesisir/hutan bakau. Tidak ada pembatasan hukum terhadap akses ke bakau yang dapat 

mempengaruhi mata pencaharian penduduk lokal diantisipasi di bawah proyek. ESCOPs, termasuk 

penggunaan pestisida dan manajemen tenaga kerja dan K3, dan Kerangka Kerja Manajemen 

Keanekaragaman Hayati akan diimplementasikan dan dipantau sepanjang siklus proyek. 

Selain pekerjaan sipil, Sub-Komponen 2.2 akan melibatkan tindakan non-struktural, termasuk 

pengadaan sistem peringatan dini banjir sehingga potensi timbulnya limbah elektronik berbahaya dari 

instrumen yang tidak terpakai atau dibuang diantisipasi; dan pengembangan pedoman, prosedur, 

dan/atau kegiatan penjangkauan dan pembangunan kapasitas yang akan mewajibkan adanya 

keterlibatan pemangku kepentingan yang inklusif, transparan, dan bermakna. 

 

Komponen 3 Proyek 
Kegiatan di bawah Komponen 3 akan memberikan dukungan pelaksanaan untuk proyek ini yang dapat 

mengakibatkan adanya risiko potensi kurangnya keterlibatan yang inklusif dan bermakna bagi warga 

dan pemangku kepentingan utama lainnya, kegiatan diseminasi yang tidak efektif, dan penanganan 

pengaduan yang buruk di sepanjang siklus proyek, serta diskriminasi di tempat kerja untuk konsultan 

yang dipekerjakan. Risiko lingkungan hidup dari kegiatan ini cenderung menghasilkan limbah padat 

seperti sisa makanan, kertas dan perangkat keras TIK, yang jumlahnya dianggap kecil. 

Dalam hal kapasitas teknis, badan pelaksana yang mengelola masalah lingkungan hidup dan sosial, 

khususnya BWS/BBWS, yang akan memimpin kegiatan sub-proyek inti di NUFReP – “infrastruktur abu-

abu dan hijau” – kurang memiliki pengalaman dengan ESS Bank Dunia. Semua badan pelaksana di 

tingkat pusat dan daerah akan membutuhkan pembangunan kapasitas dan pelatihan untuk 

memahami dan menerapkan persyaratan ESF, khususnya yang terkait dengan pengelolaan risiko 

lingkungan hidup dan sosial. 

Tabel 4 menyajikan daftar potensi risiko dan dampak lingkungan hidup berdasarkan jenis kegiatan 

sub-proyek di NUFReP, klasifikasi risikonya, tindakan mitigasi, dan instrumen E&S yang terkait untuk 

dikembangkan selama pelaksanaan proyek. Klasifikasi risiko adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 

4 di bawah ini. Klasifikasi risiko ini disusun berdasarkan persyaratan penilaian risiko dan turut mengacu 

kepada proyek pendanaan Bank yang sejenis (National Slum Upgrading Program/Kota Tanpa Kumuh, 

KOTAKU). 

Tabel 4. Klasifikasi Risiko Subproyek 

Klasifikasi 

Risiko 
Uraian Instrumen 

Tinggi Berbagai risiko dan dampak merugikan yang signifikan terhadap 

penduduk atau lingkungan hidup termasuk (i) risiko dan dampak 

jangka panjang, permanen dan/atau tidak dapat diubah dan tidak 

mungkin dihindari sepenuhnya karena sifat dari proyek; (ii) besaran 

dan/atau luasan spasial yang tinggi; (iii) dampak kumulatif 

merugikan yang signifikan atau dampak lintas batas; dan (iv) 

kemungkinan besar dampak merugikan yang serius terhadap 

kesehatan manusia dan/atau lingkungan hidup (misalnya, karena 

kecelakaan, pembuangan limbah beracun, dll.) 

Penilaian Lingkungan 

Hidup dan Sosial 

(Environmental and 

Social Assessment, 

ESA) dan Rencana 

Mitigasi Lingkungan 

Hidup dan Sosial 

(Environmental and 

Social Mitigation 
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Klasifikasi 

Risiko 
Uraian Instrumen 

Beberapa risiko dan dampak merugikan yang signifikan terhadap 

lingkungan hidup dan sosial (E&S) dari subproyek tidak dapat 

dimitigasi atau tindakan mitigasi khusus memerlukan tindakan 

mitigasi yang rumit dan/atau belum terbukti, tindakan pemberian 

ganti rugi atau penerapan teknologi, atau analisis dan implementasi 

sosial yang canggih. 

 

Misalnya, salah satu dari situasi berikut ini:  

• Aktivitas konstruksi berskala besar yang akan 

menyebabkan pemukiman kembali 41 rumah tangga (atau 

200 orang) atau lebih 

• Pembukaan lahan atau pembebasan tanah berskala besar 

yang akan menyebabkan perpindahan ekonomi dari 

pengguna tanah yang hak atas tanahnya tidak diakui 

• Pengadaan tanah berskala besar melalui mekanisme 

Pembeli yang Bersedia Membeli dan Penjual yang Bersedia 

Menjual 

• Pekerjaan konstruksi sipil berskala besar di kawasan 

lindung dan/atau di kawasan yang akan menyebabkan 

pembatasan akses bagi Masyarakat Adat dan/atau 

masyarakat setempat yang sangat bergantung pada 

sumber daya alam 

 

Plan, ESMP) khusus 

lokasi – AMDAL, 

untuk memasukkan 

perlindungan 

lingkungan hidup 

alami, LARAP. 

Cukup Tinggi/ 

Substansial 

Subproyek ini mungkin tidak serumit subproyek Berisiko Tinggi, 

skala dan dampak dari E&S mungkin lebih kecil (besar hingga 

sedang) dan lokasinya mungkin tidak berada di kawasan yang 

sangat sensitif, dan beberapa risiko dan dampaknya mungkin 

signifikan. Subproyek ini akan mempertimbangkan apakah potensi 

risiko dan dampak memiliki sebagian besar atau semua karakteristik 

berikut ini: (i) sebagian besar bersifat sementara, dapat diprediksi 

dan/atau dapat dibalik dan sifat dari proyek tidak menghalangi 

kemungkinan untuk menghindari atau membalikkan risiko dan 

dampak tersebut; (ii) dampak sosial yang merugikan dapat 

menimbulkan konflik sosial, kerugian atau risiko pada tingkat yang 

terbatas terhadap keamanan manusia; (iii) besarannya dan/atau 

keluasannya sedang; (iv) ada kemungkinan dampak merugikan yang 

serius terhadap kesehatan manusia dan/atau lingkungan hidup 

dengan skala menengah hingga rendah (misalnya, karena 

kecelakaan, pembuangan limbah beracun, dll.), dan ada mekanisme 

yang diketahui dan dapat diandalkan yang tersedia untuk mencegah 

atau meminimalkan kejadian-kejadian tersebut. Langkah-langkah 

mitigasi dan/atau ganti rugi dapat dirancang lebih siap dan lebih 

andal dibandingkan dengan sub-proyek Berisiko Tinggi. 

 

Misalnya, salah satu dari situasi berikut ini:  

Penilaian Lingkungan 

Hidup dan Sosial 

(Environmental and 

Social Assessment, 

ESA) dan Rencana 

Mitigasi Lingkungan 

Hidup dan Sosial 

(Environmental and 

Social Mitigation 

Plan, ESMP) – 

AMDAL/UKL-UPL, 

LARAP yang 

Sederhana. 
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Klasifikasi 

Risiko 
Uraian Instrumen 

• Aktivitas konstruksi berskala besar hingga sedang yang 

akan menyebabkan pemukiman kembali hingga 40 rumah 

tangga atau penggusuran lebih dari 40 rumah/bangunan 

lain (atau kurang dari 200 orang); atau 

• tidak ada pemukiman kembali secara fisik tetapi 

diperkirakan akan ada perpindahan pendapatan/ 

perekonomian (economic displacement) 

• mengantisipasi pembebasan tanah milik swasta berskala 

sedang dan/atau Sumbangan Tanah Sukarela (skala kecil) 

 

Sedang Potensi risiko dan dampak yang merugikan terhadap penduduk 

dan/atau lingkungan hidup kemungkinan tidak akan signifikan. Hal 

ini karena subproyek ini tidak rumit dan/atau besar, tidak 

melibatkan kegiatan yang berpotensi tinggi untuk merugikan 

masyarakat atau lingkungan hidup, dan terletak jauh dari daerah 

sensitif lingkungan hidup atau sosial. Dengan demikian, potensi 

risiko dan dampak serta masalahnya cenderung memiliki 

karakteristik sebagai berikut: (i) dapat diprediksi dan diperkirakan 

bersifat sementara dan/atau dapat dibalikkan; (ii) besarannya 

rendah; (iii) spesifik lokasi, tanpa kemungkinan adanya dampak di 

luar tapak Proyek yang aktual; dan (iv) dampak merugikan yang 

serius terhadap kesehatan manusia dan/atau lingkungan hidup 

(misalnya, tidak melibatkan penggunaan atau pembuangan bahan 

beracun, tindakan pencegahan keselamatan rutin diperkirakan 

cukup untuk mencegah kecelakaan, dll.) kemungkinannya rendah. 

Risiko dan dampak subproyek dapat dengan mudah dimitigasi 

dengan cara yang dapat diprediksi. 

 

Misalnya, salah satu dari situasi berikut ini: 

• Pembebasan tanah berskala kecil atau pembukaan lahan 

tanpa pemindahan secara fisik /pemukiman kembali atau 

tanpa adanya dampak pemindahan ekonomi pada para 

pengguna tanah yang ada 

• Diantisipasi terdapat sebidang kecil tanah yang diperoleh 

melalui Sumbangan Tanah Sukarela  

 

Penilaian Lingkungan 

dan Sosial 

(Environmental and 

Social Assessment, 

ESA) dan Rencana 

Mitigasi Lingkungan 

Hidup dan Sosial 

(Environmental and 

Social Mitigation 

Plan, ESMP) – UKL-

UPL/SPPL, Rencana 

Pengadaan Tanah 

(Dokumen 

Pengadaan Tanah); 

Dokumentasi 

Sumbangan Tanah 

Sukarela (Voluntary 

Land Donation, VLD) 

sebagaimana dirinci 

dalam Sumbangan 

Tanah Sukarela. 

Rendah Potensi risiko dan dampak yang merugikan terhadap penduduk 

dan/atau lingkungan hidup kemungkinan kecil atau dapat 

diabaikan. Sub-proyek ini, dengan sedikit atau tanpa risiko dan 

dampak serta masalah yang merugikan, tidak mensyaratkan adanya 

penilaian lebih lanjut setelah penyaringan awal. 

Pedoman Praktik 

Lingkungan Hidup 

dan Sosial (ESCOPs) 
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Tabel 5. Matriks penilaian risiko Sosial dan Lingkungan Hidup (S&L) dan rencana mitigasi 

 

Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

Component 1: Flood risk analytics and planning 

Pengembangan kajian dan 

penilaian teknis dengan 

kegiatan mulai dari penelitian 

pustaka, survei lapangan, 

analisis laboratorium, 

wawancara dan/atau konsultasi 

dengan masyarakat, serta 

pertemuan secara luring 

(offline) dan virtual 

 

Tidak ada komponen pekerjaan 

sipil 

 

• Kurangnya konsultasi yang inklusif, 

transparan, dan bermakna dengan 

masyarakat, termasuk kelompok-kelompok 

rentan dan Masyarakat Adat, jika ada 

• Diskriminasi (mis., perekrutan, syarat dan 

ketentuan kerja, pemutusan hubungan 

kerja, dll.) di tempat kerja untuk tenaga 

kerja yang terlibat, termasuk surveyor 

dan/atau fasilitator lapangan 

• Kondisi kerja yang buruk dan risiko serta 

bahaya keselamatan tenaga kerja, terutama 

bagi pekerja yang dikerahkan ke lokasi 

untuk survei lapangan 

• Risiko dan bahaya keselamatan pengunjung 

di lokasi (terpencil) 

• Timbulan dan pembuangan limbah tidak 

berbahaya (misalnya kertas dan sisa 

makanan) dan limbah elektronik dari 

perangkat keras TIK (misalnya kartrid) 

• Potensi penyebaran COVID-19 pada pekerja 

dan masyarakat karena komunikasi tatap 

muka 

• Pengumpulan data yang tidak memadai 

yang akan menyebabkan kurangnya 

informasi dalam identifikasi risiko 

lingkungan hidup dan perencanaan untuk 

tindakan mitigasi. 

• Dampak di tingkat hilir dari studi dan 

penilaian teknis 

S&L: Rendah 

hingga 

Sedang 

ESS1, 

ESS2, 

ESS3, 

ESS4,  

ESS7, 

ESS10 

• Konsultasi dan penyebaran informasi 

yang memadai kepada masyarakat, 

termasuk kelompok-kelompok rentan 

dan Masyarakat Adat, jika ada 

• Pelaksanaan LMP dengan memasukkan 

pengarusutamaan pertimbangan 

keselamatan tenaga kerja bagi 

surveyor/fasilitator, khususnya terkait 

upaya mitigasi K3 dan COVID-19 di 

lapangan 

• LMP mengadopsi syarat dan ketentuan 

ketenagakerjaan yang terkait 

sebagaimana berlaku untuk para pekerja 

sesuai dengan ESS 2, termasuk kebijakan 

tidak ada diskriminasi, Mekanisme 

Penanganan Keluhan (GRM) pekerja, dll. 

• Persyaratan ESHS yang terkait untuk 

dimasukkan ke dalam KAK dan dokumen 

penawaran jika pekerjaan yang terkait 

akan dialihdayakan 

• Penerapan ESCOP untuk pengelolaan 

sampah 

• Menerapkan protokol pencegahan 

COVID-19 selama dilakukannya kegiatan 

yang melibatkan komunikasi tatap muka 

• Integrasi aspek E&S ke dalam proses 

pengembangan studi dan penilaian, 

serta desain teknis 

 

BWS/ 

BBWS 

• SEP dan FGRM 

• LMP  

• ESCOPs 

• Pencegahan dan 

Pengendalian 

Infeksi (PPI) 

COVID-19 

• Kerangka Acuan 

Kerja (KAK) dan 

dokumen 

penawaran bagi 

para penyedia 

pihak ketiga 

memasukkan 

aspek 

lingkungan 

hidup dan sosial 

(E&S) 
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Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

 

Komponen 2: Dukungan bagi pengembangan ketangguhan (terhadap) banjir 

Sub-komponen 2.1: Pengembangan ketangguhan (terhadap) banjir struktural 

Perbaikan jaringan drainase 

dengan memasukkan namun 

tidak terbatas pada peningkatan 

jaringan dan/atau kapasitas 

debit drainase, pengerukan, 

perbaikan tanggul, dll. 

• Potensi perpindahan ekonomi dan fisik 

rumah tangga yang tinggal di lokasi proyek, 

termasuk mereka yang tidak memiliki hak 

yang dapat diakui 

• Kurangnya konsultasi yang inklusif, 

transparan, dan bermakna dengan 

masyarakat, termasuk kelompok-kelompok 

rentan dan Masyarakat Adat, jika ada 

• Penolakan/kemarahan dari masyarakat 

yang tinggal di lokasi proyek dalam hal 

diperlukan adanya relokasi, menyebabkan 

negosiasi yang dapat menghabiskan banyak 

waktu dan sumber daya 

• Kesehatan dan keselamatan masyarakat 

selama berlangsungnya pekerjaan 

konstruksi, termasuk risiko pelecehan dan 

kekerasan seksual 

• Bahaya Kesehatan dan keselamatan selama 

konstruksi dan pemeliharaan, termasuk 

terpeleset/tersandung/jatuh ke air, erosi 

tanah saat musim hujan, penularan COVID-

19, dll. 

• Timbulan debu halus yang beterbangan di 

udara (fugitive dust), bangkitan emisi, dan 

peningkatan kebisingan sementara selama 

berlangsungnya pekerjaan konstruksi 

• Gangguan terhadap arus lalu lintas selama 

berlangsungnya pekerjaan konstruksi 

• Timbulan dan pembuangan material 

kerukan, termasuk jika mengandung limbah 

berbahaya  

Sosial: 

Sedang 

hingga 

Tinggi;  

 

Lingkungan: 

Sedang 

hingga 

Cukup Tinggi 

ESS1, 

ESS2, 

ESS3, 

ESS4, 

ESS5, 

ESS6, 

ESS7, 

ESS8, 

ESS10 

• Lokasi yang diusulkan akan disaring 

berdasarkan Daftar Negatif E&S dan 

melakukan penilaian lingkungan hidup 

dan sosial awal, termasuk uji tuntas 

tanah awal, sebagai bagian dari 

pengembangan rencana kerja tahunan 

(hasil penilaian awal E&S dilampirkan 

sebagai bagian dari Rencana Kerja 

Tahunan [Annual Work Plan, AWP]) 

• Melakukan uji tuntas untuk memastikan 

tanah yang diusulkan tidak digunakan 

oleh pemilik/pengguna tanah. Jika 

pemukiman kembali secara paksa 

sesuai dengan ESS 5 tidak dapat 

dihindari, Proyek ini akan menyusun 

dan menerapkan SEP dan LARAP di 

tingkat kota, sesuai dengan LARPF yang 

dilampirkan pada ESMF ini, yang 

mencakup proses dan prosedur untuk 

mengenali penghuni tanah yang saat ini 

tidak memiliki dokumen/tidak terdaftar 

dan memberikan bantuan mata 

pencaharian sebagai pengganti kerugian 

untuk para penghuni tanah yang hak 

atas tanah mereka tidak dapat diakui. 

• Penerapan ESMP dan memastikan 

bahwa ketentuan mitigasi diterapkan 

secara ketat sepanjang berbagai 

tahapan proyek (desain/pra-konstruksi, 

konstruksi, dan operasi) dan dilakukan 

pemantauan; hal ini termasuk penilaian 

BWS/ 

BBWS 

• Daftar Negatif 

E&S; 

laporan/form uji 

tuntas tanah 

awal; dan 

formulir 

penyaringan 

risiko E&S awal 

(di dalam AWP) 

• ESMP  

• ESCOPs   

• LMP   

• SEP dan FGRM 

• LARPF   

• Konsultasi 

Publik, 

Keterbukaan 

Informasi 

• IPPF   

• Prosedur 

Penemuan Tak 

Terduga  

• Pedoman 

perilaku 

pencegahan 

Eksploitasi dan 

Kekerasan 

Seksual (Sexual 

Exploitation and 

Abuse, SEA) & 

Kekerasan 
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Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

• Timbulan dan pembuangan limbah pada 

tahap konstruksi dan pemeliharaan 

• Penggunaan bahan alam (misalnya tanah, 

tanah liat dan kerikil) dalam jumlah yang 

besar 

• Memburuknya kualitas air sungai, termasuk 

akibat penumpukan sedimentasi 

• Dampak negatif terhadap habitat 

pembibitan dan/atau organisme air, jika 

ada 

• Hilangnya vegetasi karena pembukaan 

lahan 

• Potensi penemuan cagar budaya di sekitar 

area proyek 

• Risiko terhadap masyarakat dan lingkungan 

(misal, pencemaran air dan tanah, dll.)  

terkait dengan pembuangan yang tidak 

terkontrol atas potensi kerusakan 

infrastruktur di tahap operasional 

• Risiko kesehatan dan keselamatan terhadap 

pekerja dan masyarakat setempat (misal, 

keselamatan lalu lintas, penanda lokasi 

terkait pekerjaan pemeliharaan, dsb.) 

dan penyediaan mitigasi yang akan 

dilakukan selama proses desain (pre-

konstruksi) dan tahap operasional 

(post-konstruksi) 

• Menyosialisasikan dan menjalankan 

Mekanisme Penanganan Pengaduan 

(GRM) 

• Penerapan ESCOP, khususnya terkait 

dengan pengelolaan site secara umum, 

pengelolaan limbah, pengelolaan 

pengerukan/sedimen, dan pengelolaan 

lalu lintas 

• Uji tuntas lingkungan hidup untuk 

memastikan lokasi/fasilitas 

pembuangan untuk material 

kerukan/sedimen beroperasi sesuai 

dengan peraturan setempat 

• Penggunaan kembali dan daur ulang 

bahan alami (misalnya tanah, tanah liat 

dan kerikil) dan penerapan standar 

perekayasaan yang baik 

• Pelaksanaan LMP, khususnya terkait 

dengan K3 dan kesehatan dan 

keselamatan masyarakat 

• Penerapan Pedoman Perilaku untuk 

pencegahan Kekerasan dan Pelecehan 

Seksual (SEA) oleh para pekerja (diawasi 

oleh kontraktor dan PIU)  

• Penerapan Pedoman Perilaku untuk 

sikap terpuji dan tindakan tanpa 

kekerasan bagi aparat keamanan di saat 

melakukan penggusuran tanah 

• Pelaksanaan IPPF jika masyarakat adat 

ada dan/atau akan terkena dampak 

kegiatan proyek 

Terhadap Anak 

(Violence 

Against 

Children, VAC) 

• Pedoman 

perilaku terpuji 

dan tindakan 

tanpa kekerasan 

(untuk 

penggusuran 

tanah) 

• Kerangka Acuan 

Kerja (KAK) dan 

dokumen 

penawaran 

untuk para 

penyedia pihak 

ketiga 

memasukkan 

aspek 

lingkungan 

hidup dan sosial 

(E&S) 
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Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

• Penyaringan dan pengecualian warisan 

budaya berwujud dan tidak berwujud 

jika subproyek berdampak pada warisan 

budaya tersebut. Jika tidak dapat 

dihindari, tindakan mitigasi akan 

diterapkan sesuai dengan ESMF ini. 

Prosedur Penemuan Tak Terduga akan 

diikuti jika ditemukan adanya warisan 

budaya selama pelaksanaan 

• Pemberian dukungan pembangunan 

kapasitas, termasuk mobilisasi tenaga 

ahli, pelatihan, dan pengawasan 

berdasarkan Komponen 3 

Perbaikan sungai, antara lain 

pengerukan, perbaikan tanggul, 

dan program-program 

normalisasi sungai lainnya 

• Potensi perpindahan ekonomi dan fisik 

rumah tangga yang tinggal di lokasi proyek, 

termasuk mereka yang tidak memiliki hak 

penguasaan atas tanah yang dapat diakui 

• Kurangnya konsultasi yang inklusif, 

transparan, dan bermakna dengan 

masyarakat, termasuk kelompok-kelompok 

rentan dan Masyarakat Adat, jika ada 

• Penolakan/kemarahan dari masyarakat 

yang tinggal di lokasi proyek dalam hal 

diperlukan adanya relokasi, menyebabkan 

negosiasi yang dapat menghabiskan banyak 

waktu dan sumber daya 

• Kesehatan dan keselamatan masyarakat 

selama berlangsungnya pekerjaan 

konstruksi 

• Bahaya Kesehatan dan keselamatan selama 

konstruksi dan pemeliharaan, termasuk 

terpeleset/tersandung/jatuh ke air, erosi 

tanah saat musim hujan, penularan COVID-

19, dll. 

Sosial: 

Cukup Tinggi 

hingga 

Tinggi; 

 

Lingkungan: 

Sedang 

hingga 

Cukup Tinggi 

ESS1, 

ESS2, 

ESS3, 

ESS4, 

ESS5, 

ESS6, 

ESS7, 

ESS8, 

ESS10 

• Lokasi yang diusulkan akan disaring 

berdasarkan Daftar Negatif E&S dan 

melakukan penilaian lingkungan hidup 

dan sosial awal, termasuk uji tuntas 

tanah awal, sebagai bagian dari 

pengembangan rencana kerja tahunan 

(hasil penilaian awal E&S dilampirkan 

sebagai bagian dari Rencana Kerja 

Tahunan [Annual Work Plan, AWP]) 

• Melakukan uji tuntas untuk memastikan 

tanah yang diusulkan tidak digunakan 

oleh pemilik/pengguna tanah. Jika 

pemukiman kembali secara paksa 

sesuai dengan ESS 5 tidak dapat 

dihindari, Proyek ini akan menyusun 

dan menerapkan SEP dan LARAP di 

tingkat kota, sesuai dengan LARPF yang 

dilampirkan pada ESMF ini, yang 

mencakup proses dan prosedur untuk 

mengenali penghuni tanah yang saat ini 

tidak memiliki dokumen/tidak terdaftar 

dan memberikan bantuan mata 

BWS/ 

BBWS 

• Daftar Negatif 

E&S; 

laporan/form uji 

tuntas tanah; 

dan formulir 

penyaringan 

risiko E&S awal 

(di dalam AWP) 

• ESMP  

• ESCOPs   

• LMP   

• SEP dan FGRM 

• LARPF   

• Konsultasi 

Publik, 

Keterbukaan 

Informasi 

• IPPF   

• Prosedur 

Penemuan Tak 

Terduga  
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Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

• Timbulan debu halus yang beterbangan di 

udara (fugitive dust), bangkitan emisi, dan 

peningkatan kebisingan sementara selama 

berlangsungnya pekerjaan konstruksi 

• Gangguan terhadap arus lalu lintas selama 

berlangsungnya pekerjaan konstruksi 

• Timbulan dan pembuangan limbah pada 

tahap konstruksi dan pemeliharaan 

• Timbulan dan pembuangan material 

kerukan, termasuk jika mengandung limbah 

berbahaya  

• Penggunaan bahan alam (misalnya tanah, 

tanah liat dan kerikil) dalam jumlah yang 

besar 

• Memburuknya kualitas air sungai, termasuk 

akibat penumpukan sedimentasi 

• Dampak negatif terhadap habitat 

pembibitan dan/atau organisme air, jika 

ada 

• Hilangnya vegetasi karena pembukaan 

lahan 

• Potensi penemuan warisan budaya di 

sekitar area proyek 

• Risiko terhadap masyarakat dan lingkungan 

(misal, pencemaran air dan tanah, dll.)  

terkait dengan pembuangan yang tidak 

terkontrol atas potensi kerusakan 

infrastruktur di tahap operasional 

• Risiko kesehatan dan keselamatan terhadap 

pekerja dan masyarakat setempat (misal, 

keselamatan lalu lintas, penanda lokasi 

terkait pekerjaan pemeliharaan, dsb.) 

pencaharian sebagai pengganti kerugian 

untuk para penghuni tanah yang hak 

atas tanah mereka tidak dapat diakui.  

• Penerapan ESMP dan memastikan 

bahwa ketentuan mitigasi diterapkan 

secara ketat sepanjang berbagai 

tahapan proyek (desain/pra-konstruksi, 

konstruksi, dan operasi) dan dilakukan 

pemantauan; hal ini termasuk penilaian 

dan penyediaan mitigasi yang akan 

dilakukan selama proses desain (pre-

konstruksi) dan tahap operasional 

(post-konstruksi) 

• Menyosialisasikan dan menjalankan 

Mekanisme Penanganan Pengaduan 

(GRM) 

• Penerapan ESCOP, khususnya terkait 

dengan pengelolaan site secara umum, 

pengelolaan limbah, pengelolaan 

pengerukan/sedimen, dan pengelolaan 

lalu lintas 

• Uji tuntas lingkungan hidup untuk 

memastikan lokasi/fasilitas 

pembuangan untuk material 

kerukan/sedimen beroperasi sesuai 

dengan peraturan setempat 

• Penggunaan kembali dan daur ulang 

bahan alami (misalnya tanah, tanah liat 

dan kerikil) dan penerapan standar 

perekayasaan yang baik  

• Pelaksanaan LMP, khususnya terkait 

dengan K3 dan kesehatan dan 

keselamatan masyarakat  

• Penerapan Pedoman Perilaku untuk 

pencegahan Kekerasan dan Pelecehan 

• Pedoman 

perilaku 

pencegahan 

Eksploitasi dan 

Kekerasan 

Seksual (Sexual 

Exploitation and 

Abuse, SEA) & 

Kekerasan 

Terhadap Anak 

(Violence 

Against 

Children, VAC) 

• Pedoman 

perilaku terpuji 

dan tindakan 

tanpa kekerasan 

(untuk 

penggusuran 

tanah) 

• Kerangka Acuan 

Kerja (KAK) dan 

dokumen 

penawaran 

untuk para 

penyedia pihak 

ketiga 

memasukkan 

aspek 

lingkungan 

hidup dan sosial 

(E&S) 
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Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

Seksual (SEA) oleh para pekerja (diawasi 

oleh kontraktor dan PIU)  

• Penerapan Pedoman Perilaku untuk 

sikap terpuji dan tindakan tanpa 

kekerasan bagi aparat keamanan di saat 

melakukan penggusuran tanah 

• Pelaksanaan IPPF jika masyarakat adat 

ada dan/atau akan terkena dampak 

kegiatan proyek 

• Penyaringan dan pengecualian warisan 

budaya berwujud dan tidak berwujud 

jika subproyek mempengaruhi warisan 

budaya tersebut. Jika tidak dapat 

dihindari, tindakan mitigasi akan 

diterapkan sesuai RPF ini. Prosedur 

Penemuan Tak Terduga akan diikuti jika 

warisan budaya ditemukan selama 

pelaksanaan 

• Pemberian dukungan pembangunan 

kapasitas, termasuk mobilisasi tenaga 

ahli, pelatihan, dan pengawasan 

berdasarkan Komponen 3 

Pengerukan sedimen dan/atau 

pemindahan vegetasi dan 

puing-puing di dataran banjir 

(floodplain), dasar sungai, dan 

jaringan drainase 

• Timbulan dan pembuangan material 

kerukan, termasuk jika mengandung limbah 

berbahaya  

• Kesehatan dan keselamatan masyarakat 

selama berlangsungnya pekerjaan 

konstruksi 

• Bahaya kesehatan dan keselamatan selama 

pengerukan, termasuk 

terpeleset/tersandung/jatuh ke air, bahaya 

mekanis dan listrik, dll. 

• Keluarnya bau dari material kerukan  

S&L: Sedang 

hingga 

Cukup Tinggi 

 

 

ESS1, 

ESS2, 

ESS3, 

ESS4,  

ESS5, 

ESS7, 

ESS10 

• Lokasi yang diusulkan akan disaring 

berdasarkan Daftar Negatif E&S dan 

melakukan penilaian lingkungan hidup 

dan sosial awal, termasuk uji tuntas 

tanah, sebagai bagian dari 

pengembangan rencana kerja tahunan 

(hasil penilaian awal E&S dilampirkan 

sebagai bagian dari Rencana Kerja 

Tahunan [Annual Work Plan, AWP]) 

• Penerapan ESMP  

• Penerapan ESCOP, khususnya yang 

terkait dengan pengelolaan 

BWS/ 

BBWS 

• Daftar Negatif 

E&S; uji tuntas 

tanah awal; dan 

formulir 

penyaringan 

risiko E&S awal 

(di dalam AWP) 

• ESMP  

• ESCOPs   

• LMP   

• SEP dan FGRM 
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Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

• Timbulan dan pembuangan limbah dan 

bahan pencemar yang kotor setelah 

pembersihan  

• Timbulnya kebisingan selama pengerukan  

• Dampak negatif terhadap habitat 

pembibitan dan/atau organisme air 

• Pembatasan akses sementara bagi para 

pengguna (misalnya gangguan navigasi 

sungai) selama pelaksanaan 

pengerukan/sedimen dan pengelolaan 

lalu lintas  

• Pelaksanaan LMP, khususnya terkait 

dengan K3 dan kesehatan dan 

keselamatan masyarakat 

• Uji tuntas lingkungan hidup untuk 

memastikan lokasi/fasilitas 

pembuangan untuk material 

kerukan/sedimen beroperasi sesuai 

dengan peraturan setempat  

• Konsultasi dan sosialisasi yang memadai 

kepada perorangan /masyarakat yang 

berpotensi terkena dampak sebelum 

dimulainya proyek 

• Menyosialisasikan dan menjalankan 

Mekanisme Penanganan Pengaduan 

(GRM) 

• Pelaksanaan IPPF jika masyarakat adat 

ada dan/atau akan terkena dampak 

(misalnya pembatasan akses ke sumber 

air) oleh kegiatan tersebut 

• Pemberian dukungan pembangunan 

kapasitas, termasuk mobilisasi tenaga 

ahli, pelatihan, dan pengawasan 

berdasarkan Komponen 3 

• Konsultasi 

Publik, 

Keterbukaan 

Informasi 

• IPPF   

• Prosedur 

Penemuan Tak 

Terduga  

• Kerangka Acuan 

Kerja (KAK) dan 

dokumen 

penawaran bagi 

para penyedia 

pihak ketiga 

memasukkan 

aspek 

lingkungan 

hidup dan sosial 

(E&S) 

Pembangunan stasiun pompa 

dan pintu air 

• Potensi perpindahan ekonomi dan fisik 

rumah tangga yang tinggal di lokasi proyek, 

termasuk mereka yang tidak memiliki hak 

penguasaan atas tanah yang dapat diakui 

• Kurangnya konsultasi yang inklusif, 

transparan, dan bermakna dengan 

masyarakat, termasuk kelompok-kelompok 

rentan dan Masyarakat Adat, jika ada 

Sosial: 

Sedang 

hingga 

Tinggi; 

 

Lingkungan: 

Sedang 

hingga 

Cukup Tinggi 

ESS1, 

ESS2, 

ESS3, 

ESS4, 

ESS5, 

ESS6, 

ESS7, 

ESS8, 

ESS10 

• Lokasi yang diusulkan akan disaring 

berdasarkan Daftar Negatif E&S dan 

melakukan penilaian lingkungan hidup 

dan sosial awal sebagai bagian dari 

pengembangan rencana kerja tahunan 

(hasil penilaian awal E&S dilampirkan 

sebagai bagian dari Rencana Kerja 

Tahunan [Annual Work Plan, AWP]) 

BWS/ 

BBWS 

• Daftar Negatif 

E&S; form uji 

tuntas tanah 

awal;  dan 

formulir 

penyaringan 

risiko E&S awal 

(di dalam AWP) 

• ESMP  
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Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

• Penolakan/kemarahan dari masyarakat 

yang tinggal di lokasi proyek dalam hal 

diperlukan adanya relokasi, menyebabkan 

negosiasi yang dapat menghabiskan banyak 

waktu dan sumber daya 

• Kesehatan dan keselamatan masyarakat 

selama berlangsungnya pekerjaan 

konstruksi 

• Bahaya kesehatan dan keselamatan selama 

konstruksi dan pemeliharaan, termasuk 

terpeleset/tersandung/jatuh ke air, erosi 

tanah saat musim hujan, penularan COVID-

19, dll. 

• Timbulan debu halus yang beterbangan di 

udara (fugitive dust), bangkitan emisi, dan 

peningkatan kebisingan sementara selama 

berlangsungnya pekerjaan konstruksi 

• Gangguan terhadap arus lalu lintas selama 

berlangsungnya pekerjaan konstruksi 

• Timbulan dan pembuangan limbah pada 

tahap konstruksi dan pemeliharaan 

• Penggunaan bahan alam (misalnya tanah, 

tanah liat dan kerikil) dalam jumlah yang 

besar 

• Memburuknya kualitas air sungai, termasuk 

akibat penumpukan sedimentasi 

• Dampak negatif terhadap habitat 

pembibitan dan/atau organisme air, jika 

ada 

• Hilangnya vegetasi karena pembukaan 

lahan 

• Potensi penemuan warisan budaya di 

sekitar area proyek 

• Melakukan uji tuntas untuk memastikan 

tanah yang diusulkan tidak digunakan 

oleh pemilik/pengguna tanah. Jika 

pemukiman kembali secara paksa 

sesuai dengan ESS 5 tidak dapat 

dihindari, Proyek ini akan menyusun 

dan menerapkan SEP dan LARAP di 

tingkat kota, sesuai dengan LARPF yang 

dilampirkan pada ESMF ini, yang 

mencakup proses dan prosedur untuk 

mengenali penghuni tanah yang saat ini 

tidak memiliki dokumen/tidak terdaftar 

dan memberikan bantuan mata 

pencaharian sebagai pengganti kerugian 

untuk para penghuni tanah yang hak 

atas tanah mereka tidak dapat diakui. 

• Penerapan ESMP dan memastikan 

bahwa ketentuan mitigasi diterapkan 

secara ketat sepanjang berbagai 

tahapan proyek (desain/pra-konstruksi, 

konstruksi, dan operasi) dan dilakukan 

pemantauan; hal ini termasuk penilaian 

dan penyediaan mitigasi yang akan 

dilakukan selama proses desain (pre-

konstruksi) dan tahap operasional 

(post-konstruksi) 

• Menyosialisasikan dan menjalankan 

Mekanisme Penanganan Pengaduan 

(GRM) 

• Penerapan ESCOPs, khususnya yang 

terkait dengan pengelolaan lokasi 

secara umum dan pengelolaan limbah 

• Penggunaan kembali dan daur ulang 

bahan alami (misalnya tanah, tanah liat 

• ESCOPs   

• LMP   

• SEP dan FGRM 

• LARPF   

• Konsultasi 

Publik, 

Keterbukaan 

Informasi 

• IPPF   

• Prosedur 

Penemuan Tak 

Terduga  

• Pedoman 

perilaku 

pencegahan 

Eksploitasi dan 

Kekerasan 

Seksual (Sexual 

Exploitation and 

Abuse, SEA) & 

Kekerasan 

Terhadap Anak 

(Violence 

Against 

Children, VAC) 

• Pedoman 

perilaku terpuji 

dan tindakan 

tanpa kekerasan 

(untuk 

penggusuran 

tanah) 

• Kerangka Acuan 

Kerja (KAK) dan 
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Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

• Risiko terhadap masyarakat dan lingkungan 

(misal, pencemaran air dan tanah, dll.)  

terkait dengan pembuangan yang tidak 

terkontrol atas potensi kerusakan 

infrastruktur di tahap operasional 

• Risiko kesehatan dan keselamatan terhadap 

pekerja dan masyarakat setempat (misal, 

keselamatan lalu lintas, penanda lokasi 

terkait pekerjaan pemeliharaan, dsb.) 

dan kerikil) dan penerapan standar 

perekayasaan yang baik  

• Pemasangan pompa dan mesin hemat 

energi yang terbaru untuk mengurangi 

pencemaran udara 

• Pelaksanaan LMP, khususnya terkait 

dengan K3 dan kesehatan dan 

keselamatan masyarakat  

• Penerapan Pedoman Perilaku untuk 

pencegahan Kekerasan dan Pelecehan 

Seksual (SEA) oleh para pekerja (diawasi 

oleh kontraktor dan PIU)  

• Penerapan Pedoman Perilaku untuk 

sikap terpuji dan tindakan tanpa 

kekerasan bagi aparat keamanan di saat 

melakukan penggusuran tanah 

• Pelaksanaan IPPF jika masyarakat adat 

ada dan/atau akan terkena dampak 

kegiatan proyek 

• Penyaringan dan pengecualian warisan 

budaya berwujud dan tidak berwujud 

jika subproyek mempengaruhi warisan 

budaya tersebut. Jika tidak dapat 

dihindari, tindakan mitigasi akan 

diterapkan sesuai RPF ini. Prosedur 

Penemuan Tak Terduga akan diikuti jika 

warisan budaya ditemukan selama 

pelaksanaan 

• Pemberian dukungan pembangunan 

kapasitas, termasuk mobilisasi tenaga 

ahli, pelatihan, dan pengawasan 

berdasarkan Komponen 3 

dokumen 

penawaran bagi 

para penyedia 

pihak ketiga 

memasukkan 

aspek 

lingkungan 

hidup dan sosial 

(E&S) 

• Integrasi 

efisiensi energi 

ke dalam desain 

proyek 

Pengembangan dan/atau 

peningkatan area detensi atau 

• Potensi pemukiman kembali rumah tangga 

yang tinggal di lokasi proyek 

Sosial: 

Cukup Tinggi 

ESS1, 

ESS2, 

• Lokasi yang diusulkan akan disaring 

berdasarkan Daftar Negatif E&S dan 

BWS/ 

BBWS 

• Daftar Negatif 

E&S; form uji 
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Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

retensi serbaguna (yang dapat 

digunakan untuk rekreasi dan 

pengelolaan situasi darurat, 

misalnya area evakuasi dan area 

pemberian layanan darurat) 

• Kurangnya konsultasi yang inklusif, 

transparan, dan bermakna dengan 

masyarakat, termasuk kelompok-kelompok 

rentan dan Masyarakat Adat, jika ada 

• Penolakan/kemarahan dari masyarakat 

yang tinggal di lokasi proyek dalam hal 

diperlukan adanya relokasi, menyebabkan 

negosiasi yang dapat menghabiskan banyak 

waktu dan sumber daya 

• Kesehatan dan keselamatan masyarakat 

selama berlangsungnya pekerjaan 

konstruksi 

• Bahaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(K3) selama konstruksi dan pemeliharaan, 

termasuk terpeleset/tersandung/jatuh ke 

air, erosi tanah saat musim hujan, 

penularan COVID-19, dll. 

• Timbulan debu halus yang beterbangan di 

udara (fugitive dust), bangkitan emisi, dan 

peningkatan kebisingan sementara selama 

berlangsungnya pekerjaan konstruksi 

• Gangguan terhadap arus lalu lintas selama 

berlangsungnya pekerjaan konstruksi 

• Timbulan dan pembuangan material 

kerukan, termasuk jika mengandung limbah 

berbahaya  

• Timbulan dan pembuangan limbah 

konstruksi 

• Bangkitan dan pembuangan kelebihan 

tanah 

• Penggunaan bahan alam (misalnya tanah, 

tanah liat dan kerikil) dalam jumlah yang 

besar 

hingga 

Tinggi; 

 

Lingkungan: 

Sedang 

hingga 

Cukup Tinggi 

ESS3, 

ESS4, 

ESS5, 

ESS6, 

ESS7, 

ESS8, 

ESS10 

melakukan penilaian lingkungan hidup 

dan sosial awal, termasuk uji tuntas 

tanah awal, sebagai bagian dari 

pengembangan rencana kerja tahunan 

(hasil penilaian awal E&S dilampirkan 

sebagai bagian dari Rencana Kerja 

Tahunan [Annual Work Plan, AWP]) 

• Penerapan ESMP dan memastikan 

bahwa ketentuan mitigasi diterapkan 

secara ketat sepanjang berbagai 

tahapan proyek (desain/pra-konstruksi, 

konstruksi, dan operasi) dan dilakukan 

pemantauan; hal ini termasuk penilaian 

dan penyediaan mitigasi yang akan 

dilakukan selama proses desain (pre-

konstruksi) dan tahap operasional 

(post-konstruksi) 

• Proyek akan melakukan uji tuntas untuk 

lokasi-lokasi yang diusulkan untuk 

memastikan tanah yang diusulkan tidak 

digunakan oleh pemilik/pengguna 

tanah. Jika teridentifikasi adanya 

pemukiman kembali secara paksa 

sesuai dengan ESS 5, Proyek akan 

menyusun dan melaksanakan SEP dan 

LARAP di tingkat kota 

• Menyosialisasikan dan menjalankan 

Mekanisme Penanganan Pengaduan 

(GRM) 

• Penerapan ESCOPs, khususnya terkait 

dengan pengelolaan site secara umum, 

pengelolaan pengerukan/sedimen, 

pengelolaan limbah, pengelolaan tanah 

urugan, dan pengelolaan lalu lintas 

tuntas tanah 

awal; dan 

formulir 

penyaringan 

risiko E&S awal 

(di dalam AWP) 

• ESMP  

• ESCOPs   

• LMP   

• SEP dan FGRM 

• LARPF   

• Konsultasi 

Publik, 

Keterbukaan 

Informasi 

• IPPF   

• Prosedur 

Penemuan Tak 

Terduga  

• Pedoman 

perilaku 

pencegahan 

Eksploitasi dan 

Kekerasan 

Seksual (Sexual 

Exploitation and 

Abuse, SEA) & 

Kekerasan 

Terhadap Anak 

(Violence 

Against 

Children, VAC) 

• Pedoman 

perilaku terpuji 

dan tindakan 
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Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

• Memburuknya kualitas air sungai, termasuk 

akibat penumpukan sedimentasi 

• Dampak negatif terhadap habitat 

pembibitan dan/atau organisme air, jika 

ada 

• Hilangnya vegetasi karena pembukaan 

lahan 

• Potensi penemuan warisan budaya di 

sekitar area proyek 

• Potensi dampak di sisi hilir melalui 

timbulnya limbah (misalnya sampah dari 

para pengunjung) selama operasional 

• Risiko terhadap masyarakat dan lingkungan 

(misal, pencemaran air dan tanah, dll.)  

terkait dengan pembuangan yang tidak 

terkontrol atas potensi kerusakan 

infrastruktur di tahap operasional 

• Risiko kesehatan dan keselamatan terhadap 

pekerja dan masyarakat setempat (misal, 

keselamatan lalu lintas, penanda lokasi 

terkait pekerjaan pemeliharaan, dsb.) 

• Penggunaan kembali dan daur ulang 

bahan alami (misalnya tanah, tanah liat 

dan kerikil) dan penerapan standar 

perekayasaan yang baik  

• Pelaksanaan LMP, khususnya terkait 

dengan K3 dan kesehatan dan 

keselamatan masyarakat  

• Penerapan Pedoman Perilaku untuk 

pencegahan Kekerasan dan Pelecehan 

Seksual (SEA) oleh para pekerja (diawasi 

oleh kontraktor dan PIU)  

• Penerapan Pedoman Perilaku untuk 

sikap terpuji dan tindakan tanpa 

kekerasan bagi aparat keamanan di saat 

melakukan penggusuran tanah 

• Pelaksanaan IPPF jika masyarakat adat 

ada dan/atau akan terkena dampak 

kegiatan proyek 

• Pelaksanaan Prosedur Penemuan Tak 

Terduga jika ditemukan adanya warisan 

budaya 

• Pemberian dukungan pembangunan 

kapasitas, termasuk mobilisasi tenaga 

ahli, pelatihan, dan pengawasan 

berdasarkan Komponen 3 

tanpa kekerasan 

(untuk 

penggusuran 

tanah) 

• Kerangka Acuan 

Kerja (KAK) dan 

dokumen 

penawaran bagi 

para penyedia 

pihak ketiga 

memasukkan 

aspek 

lingkungan 

hidup dan sosial 

(E&S) 

Pembangunan saluran 

pengalihan (diversion channel) 

atau saluran banjir 

• Potensi pemukiman kembali rumah tangga 

yang tinggal di lokasi proyek 

• Kurangnya konsultasi yang inklusif, 

transparan, dan bermakna dengan 

masyarakat, termasuk kelompok-kelompok 

rentan dan Masyarakat Adat, jika ada 

• Penolakan/kemarahan dari masyarakat 

yang tinggal di lokasi proyek dalam hal 

diperlukan adanya relokasi, menyebabkan 

Sosial: 

Sedang 

hingga 

Tinggi; 

 

Lingkungan: 

Sedang 

hingga 

Cukup Tinggi 

ESS1, 

ESS2, 

ESS3, 

ESS4, 

ESS5, 

ESS6, 

ESS7, 

ESS8, 

ESS10 

• Lokasi yang diusulkan akan disaring 

berdasarkan Daftar Negatif E&S dan 

melakukan penilaian lingkungan hidup 

dan sosial awal, termasuk uji tuntas 

tanah awal, sebagai bagian dari 

pengembangan rencana kerja tahunan 

(hasil penilaian awal E&S dilampirkan 

sebagai bagian dari Rencana Kerja 

Tahunan [Annual Work Plan, AWP]) 

BWS/ 

BBWS 

• Daftar Negatif 

E&S; formular 

uji tuntas tanah 

awal; dan 

formulir 

penyaringan 

risiko E&S awal 

(di dalam AWP) 

• ESMP 
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Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

negosiasi yang dapat menghabiskan banyak 

waktu dan sumber daya 

• Kesehatan dan keselamatan masyarakat 

selama berlangsungnya pekerjaan 

konstruksi 

• Bahaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(K3) selama konstruksi and maintenance, 

termasuk terpeleset/tersandung/jatuh ke 

air, erosi tanah saat musim hujan, 

penularan COVID-19, dll. 

• Timbulan debu halus yang beterbangan di 

udara (fugitive dust), bangkitan emisi, dan 

peningkatan kebisingan sementara selama 

berlangsungnya pekerjaan konstruksi 

• Gangguan terhadap arus lalu lintas selama 

berlangsungnya pekerjaan konstruksi 

• Timbulan dan pembuangan limbah 

konstruksi 

• Bangkitan dan pembuangan kelebihan 

tanah 

• Penggunaan bahan alam (misalnya tanah, 

tanah liat dan kerikil) dalam jumlah yang 

besar 

• Memburuknya kualitas air sungai, termasuk 

akibat penumpukan sedimentasi 

• Dampak negatif terhadap habitat 

pembibitan dan/atau organisme air, jika 

ada, karena adanya pekerjaan sipil dan 

aliran (saluran air) yang berubah 

• Hilangnya vegetasi karena pembukaan 

lahan 

• Potensi penemuan warisan budaya di 

sekitar area proyek 

• Penerapan ESMP dan memastikan 

bahwa ketentuan mitigasi diterapkan 

secara ketat sepanjang berbagai 

tahapan proyek (desain/pra-konstruksi, 

konstruksi, dan operasi) dan dilakukan 

pemantauan; hal ini termasuk penilaian 

dan penyediaan mitigasi yang akan 

dilakukan selama proses desain (pre-

konstruksi) dan tahap operasional 

(post-konstruksi) 

• Proyek akan melakukan uji tuntas untuk 

lokasi-lokasi yang diusulkan untuk 

memastikan tanah yang diusulkan tidak 

digunakan oleh pemilik/pengguna 

tanah. Jika teridentifikasi adanya 

pemukiman kembali secara paksa 

sesuai dengan ESS 5, Proyek akan 

menyusun dan melaksanakan SEP dan 

LARAP di tingkat kota 

• Menyosialisasikan dan menjalankan 

Mekanisme Penanganan Pengaduan 

(GRM) 

• Penerapan ESCOPs, khususnya yang 

terkait dengan pengelolaan lokasi 

secara umum, pengelolaan limbah, 

pengelolaan tanah, dan pengelolaan 

lalu lintas 

• Penggunaan kembali dan daur ulang 

bahan alami (misalnya kelebihan tanah, 

tanah liat dan kerikil) dan penerapan 

standar perekayasaan yang baik  

• Pelaksanaan LMP, khususnya terkait 

dengan K3 dan kesehatan dan 

keselamatan masyarakat  

• ESCOPs   

• LMP   

• SEP dan FGRM 

• LARPF   

• Konsultasi 

Publik, 

Keterbukaan 

Informasi 

• IPPF   

• Prosedur 

Penemuan Tak 

Terduga  

• Pedoman 

perilaku 

pencegahan 

Eksploitasi dan 

Kekerasan 

Seksual (Sexual 

Exploitation and 

Abuse, SEA) & 

Kekerasan 

Terhadap Anak 

(Violence 

Against 

Children, VAC) 

• Pedoman 

perilaku terpuji 

dan tindakan 

tanpa kekerasan 

(untuk 

penggusuran 

tanah) 

• Kerangka Acuan 

Kerja (KAK) dan 

dokumen 
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Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

• Risiko terhadap masyarakat dan lingkungan 

(misal, pencemaran air dan tanah, dll.)  

terkait dengan pembuangan yang tidak 

terkontrol atas potensi kerusakan 

infrastruktur di tahap operasional 

• Risiko kesehatan dan keselamatan terhadap 

pekerja dan masyarakat setempat (misal, 

keselamatan lalu lintas, penanda lokasi 

terkait pekerjaan pemeliharaan, dsb.) 

• Penerapan Pedoman Perilaku untuk 

pencegahan Kekerasan dan Pelecehan 

Seksual (SEA) oleh para pekerja (diawasi 

oleh kontraktor dan PIU)  

• Penerapan Pedoman Perilaku untuk 

sikap terpuji dan tindakan tanpa 

kekerasan bagi aparat keamanan di saat 

melakukan penggusuran tanah 

• Pelaksanaan IPPF jika masyarakat adat 

ada dan/atau akan terkena dampak 

kegiatan proyek 

• Pelaksanaan Prosedur Penemuan Tak 

Terduga jika ditemukan adanya warisan 

budaya 

• Pemberian dukungan pembangunan 

kapasitas, termasuk mobilisasi tenaga 

ahli, pelatihan, dan pengawasan 

berdasarkan Komponen 3 

penawaran bagi 

para penyedia 

pihak ketiga 

memasukkan 

aspek 

lingkungan 

hidup dan sosial 

(E&S) 

Infrastruktur hijau (termasuk 

perbaikan jalan, taman hujan, 

bioswales, lahan basah buatan, 

pemanenan air hujan, dan 

sumur resapan) 

• Potensi perpindahan ekonomi dan fisik 

rumah tangga yang tinggal di lokasi proyek, 

termasuk mereka yang tidak memiliki hak 

penguasaan atas tanah yang dapat diakui 

• Kurangnya konsultasi yang inklusif, 

transparan, dan bermakna dengan 

masyarakat, termasuk kelompok-kelompok 

rentan dan Masyarakat Adat, jika ada 

• Penolakan/kemarahan dari masyarakat 

yang tinggal di lokasi proyek dalam hal 

diperlukan adanya relokasi, menyebabkan 

negosiasi yang dapat menghabiskan banyak 

waktu dan sumber daya 

• Kesehatan dan keselamatan masyarakat 

selama berlangsungnya pekerjaan 

konstruksi 

S&L: Sedang 

hingga 

Cukup Tinggi 

ESS1, 

ESS2, 

ESS3, 

ESS4, 

ESS5, 

ESS6, 

ESS7, 

ESS8, 

ESS10 

• Lokasi yang diusulkan akan disaring 

berdasarkan Daftar Negatif E&S dan 

melakukan penilaian lingkungan hidup 

dan sosial awal, termasuk uji tuntas 

tanah awal, sebagai bagian dari 

pengembangan rencana kerja tahunan 

(hasil penilaian awal E&S dilampirkan 

sebagai bagian dari Rencana Kerja 

Tahunan [Annual Work Plan, AWP]) 

• Melakukan uji tuntas untuk memastikan 

tanah yang diusulkan tidak digunakan 

oleh pemilik/pengguna tanah. Jika 

pemukiman kembali secara paksa 

sesuai dengan ESS 5 tidak dapat 

dihindari, Proyek ini akan menyusun 

dan menerapkan SEP dan LARAP di 

tingkat kota, sesuai dengan LARPF yang 

BWS/ 

BBWS 

• Daftar Negatif 

E&S; formular 

uji tuntas tanah; 

dan formulir 

penyaringan 

risiko E&S awal 

(di dalam AWP) 

• ESMP  

• ESCOPs   

• LMP   

• SEP dan FGRM 

• LARPF   

• Konsultasi 

Publik, 

Keterbukaan 

Informasi 
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Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

• Bahaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(K3) selama berlangsungnya pekerjaan 

konstruksi dan pemeliharaan, termasuk 

erosi tanah selama musim hujan, penularan 

COVID-19, dll. 

• Timbulan debu halus yang beterbangan di 

udara (fugitive dust), bangkitan emisi, dan 

peningkatan kebisingan sementara selama 

berlangsungnya pekerjaan konstruksi 

• Gangguan terhadap arus lalu lintas selama 

berlangsungnya pekerjaan konstruksi 

• Timbulan dan pembuangan limbah 

konstruksi 

• Penggunaan bahan alam (misalnya tanah, 

tanah liat dan kerikil) dalam jumlah yang 

besar 

• Hilangnya vegetasi karena pembukaan 

lahan 

• Potensi penemuan warisan budaya di 

sekitar area proyek 

• Risiko terhadap masyarakat dan lingkungan 

(misal, pencemaran air dan tanah, dll.)  

terkait dengan pembuangan yang tidak 

terkontrol atas potensi kerusakan 

infrastruktur di tahap operasional 

• Risiko kesehatan dan keselamatan terhadap 

pekerja dan masyarakat setempat (misal, 

keselamatan lalu lintas, penanda lokasi 

terkait pekerjaan pemeliharaan, dsb.) 

dilampirkan pada ESMF ini, yang 

mencakup proses dan prosedur untuk 

mengenali penghuni tanah yang saat ini 

tidak memiliki dokumen/tidak terdaftar 

dan memberikan bantuan mata 

pencaharian sebagai pengganti kerugian 

untuk para penghuni tanah yang hak 

atas tanah mereka tidak dapat diakui. 

• Penerapan ESMP dan memastikan 

bahwa ketentuan mitigasi diterapkan 

secara ketat sepanjang berbagai 

tahapan proyek (desain/pra-konstruksi, 

konstruksi, dan operasi) dan dilakukan 

pemantauan; hal ini termasuk penilaian 

dan penyediaan mitigasi yang akan 

dilakukan selama proses desain (pre-

konstruksi) dan tahap operasional 

(post-konstruksi) 

• Menyosialisasikan dan menjalankan 

Mekanisme Penanganan Pengaduan 

(GRM) 

• Penerapan ESCOPs, khususnya yang 

terkait dengan pengelolaan lokasi 

secara umum dan pengelolaan limbah 

• Penggunaan kembali dan daur ulang 

bahan alami (misalnya tanah, tanah liat 

dan kerikil) dan penerapan standar 

perekayasaan yang baik  

• Pelaksanaan LMP, khususnya terkait 

dengan K3 dan kesehatan dan 

keselamatan masyarakat  

• Pelaksanaan IPPF jika masyarakat adat 

ada dan/atau akan terkena dampak 

kegiatan proyek 

• IPPF   

• Prosedur 

Penemuan Tak 

Terduga  

• Kerangka Acuan 

Kerja (KAK) dan 

dokumen 

penawaran bagi 

para penyedia 

pihak ketiga 

memasukkan 

aspek 

lingkungan 

hidup dan sosial 

(E&S) 
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Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

• Penyaringan dan pengecualian warisan 

budaya berwujud dan tidak berwujud 

jika subproyek mempengaruhi warisan 

budaya tersebut. Jika tidak dapat 

dihindari, tindakan mitigasi akan 

diterapkan sesuai RPF ini. Prosedur 

Penemuan Tak Terduga akan diikuti jika 

warisan budaya ditemukan selama 

pelaksanaan 

• Pemberian dukungan pembangunan 

kapasitas, termasuk mobilisasi tenaga 

ahli, pelatihan, dan pengawasan 

berdasarkan Komponen 3 

Peningkatan pengendalian 

banjir rob (misalnya 

pembangunan tembok laut, 

peningkatan jalan, paving 

permeabel, dll.) 

• Gangguan keanekaragaman hayati 

terhadap ekologi laut dan muara, antara 

lain masuknya spesies pengganggu 

• Timbulan debu halus yang beterbangan di 

udara (fugitive dust), bangkitan emisi, dan 

peningkatan kebisingan sementara selama 

berlangsungnya pekerjaan konstruksi 

• Gangguan terhadap arus lalu lintas selama 

berlangsungnya pekerjaan konstruksi 

• Timbulan dan pembuangan limbah 

konstruksi 

• Kesehatan dan keselamatan masyarakat 

selama berlangsungnya pekerjaan 

konstruksi 

• Bahaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(K3) selama berlangsungnya konstruksi dan 

pemeliharaan, termasuk penularan COVID-

19 

• Potensi pemukiman kembali rumah tangga 

yang tinggal di lokasi proyek 

Sosial: 

Sedang 

hingga 

Tinggi; 

 

Lingkungan: 

Sedang 

hingga 

Cukup Tinggi 

ESS1, 

ESS2, 

ESS3, 

ESS4, 

ESS5, 

ESS6, 

ESS7, 

ESS8, 

ESS10 

• Lokasi yang diusulkan akan disaring 

berdasarkan Daftar Negatif E&S dan 

melakukan penilaian lingkungan hidup 

dan sosial awal sebagai bagian dari 

pengembangan rencana kerja tahunan 

(hasil penilaian awal E&S dilampirkan 

sebagai bagian dari Rencana Kerja 

Tahunan [Annual Work Plan, AWP]) 

• Penerapan ESCOPs dan ESMP khusus 

lokasi yang termasuk penilaian dan 

penyediaan mitigasi yang akan 

dilakukan selama proses desain (pre-

konstruksi) dan tahap operasional 

(post-konstruksi) 

• Pelaksanaan LMP dengan memasukkan 

pengarusutamaan pertimbangan 

keselamatan tenaga kerja bagi pekerja, 

khususnya terkait dengan langkah 

mitigasi K3 dan COVID-19 di lapangan 

• Penerapan Pedoman Perilaku untuk 

pencegahan Kekerasan dan Pelecehan 

BWS/BB

WS 

• Daftar Negatif 

E&S dan 

formulir 

penyaringan 

risiko E&S awal 

(di dalam AWP) 

• ESCOPs   

• ESMP khusus 

lokasi 

• LMP   

• SEP dan FGRM 

• LARPF   

• IPPF   

• Prosedur 

Penemuan Tak 

Terduga  

• Pencegahan dan 

Pengendalian 

Infeksi (PPI) 

COVID-19  



 

51 
 

Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

• Kurangnya konsultasi yang inklusif, 

transparan, dan bermakna dengan 

masyarakat, termasuk kelompok-kelompok 

rentan dan Masyarakat Adat, jika ada 

• Penolakan/kemarahan dari masyarakat 

yang tinggal di lokasi proyek dalam hal 

diperlukan adanya relokasi, menyebabkan 

negosiasi yang dapat menghabiskan banyak 

waktu dan sumber daya 

• Potensi penemuan warisan budaya di 

sekitar area proyek 

• Kurangnya kapasitas pelaksanaan untuk 

mematuhi praktik lingkungan hidup dan 

sosial yang baik 

• Risiko terhadap masyarakat dan lingkungan 

(misal, pencemaran air dan tanah, dll.)  

terkait dengan pembuangan yang tidak 

terkontrol atas potensi kerusakan 

infrastruktur di tahap operasional 

• Risiko kesehatan dan keselamatan terhadap 

pekerja dan masyarakat setempat (misal, 

keselamatan lalu lintas, penanda lokasi 

terkait pekerjaan pemeliharaan, dsb.) 

Seksual (SEA) oleh para pekerja (diawasi 

oleh kontraktor dan PIU)  

• Penerapan Pedoman Perilaku untuk 

sikap terpuji dan tindakan tanpa 

kekerasan bagi aparat keamanan di saat 

melakukan penggusuran tanah 

• Persyaratan ESHS yang terkait untuk 

dimasukkan ke dalam KAK dan 

dokumen penawaran jika pekerjaan 

yang terkait akan dialihdayakan 

• Menerapkan protokol pencegahan 

COVID-19 selama dilakukannya kegiatan 

yang melibatkan komunikasi tatap 

muka 

• Konsultasi dan penyebaran informasi 

yang memadai kepada masyarakat dan 

masyarakat adat, jika ada, selama siklus 

proyek  

• Proyek akan melakukan uji tuntas untuk 

lokasi-lokasi yang diusulkan untuk 

memastikan tanah yang diusulkan tidak 

digunakan oleh pemilik/pengguna 

tanah. Jika teridentifikasi adanya 

pemukiman kembali secara paksa 

sesuai dengan ESS 5, Proyek akan 

menyusun dan melaksanakan SEP dan 

LARAP di tingkat kota 

• Menyosialisasikan dan menjalankan 

Mekanisme Penanganan Pengaduan 

(GRM) 

• Pelaksanaan IPPF jika masyarakat adat 

ada dan/atau akan terkena dampak 

kegiatan proyek 

• Pelaksanaan Prosedur Penemuan Tak 

Terduga 

• Kerangka Acuan 

Kerja (KAK) dan 

dokumen 

penawaran bagi 

para penyedia 

pihak ketiga 

memasukkan 

aspek 

lingkungan 

hidup dan sosial 

(E&S) 
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Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

• Pemberian dukungan pembangunan 

kapasitas, termasuk mobilisasi tenaga 

ahli, pelatihan, dan pengawasan 

berdasarkan Komponen 3 

Restorasi mangrove pesisir • Kurangnya kapasitas pelaksanaan untuk 

mematuhi praktik lingkungan hidup dan 

sosial yang baik dalam kegiatan rehabilitasi 

dan konservasi mangrove 

• Kondisi kerja yang buruk, terutama bagi 

para pekerja yang ditempatkan di lokasi 

untuk persiapan lokasi dan kegiatan 

penanaman dan pemeliharaan 

• Pekerja anak, khususnya untuk kegiatan 

yang melibatkan pekerja masyarakat dan 

program padat karya 

• Kecelakaan Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja (K3), antara lain 

terpeleset/tersandung/jatuh dan terpapar 

bencana alam, risiko COVID-19 

• Penggunaan pestisida dan herbisida yang 

berlebihan 

• Gangguan keanekaragaman hayati 

terhadap ekologi laut dan muara, antara 

lain masuknya spesies pengganggu 

• Kurangnya pertimbangan yang berarti pada 

kondisi sosial dan ekonomi serta 

pendekatan keterlibatan yang dapat 

diterima secara sosial budaya 

• Potensi penemuan warisan budaya di 

sekitar area proyek 

S&L: Sedang 

hingga 

Cukup Tinggi 

ESS1, 

ESS2, 

ESS3, 

ESS4, 

ESS5, 

ESS6, 

ESS7, 

ESS8, 

ESS10 

• Lokasi yang diusulkan akan disaring 

berdasarkan Daftar Negatif E&S dan 

melakukan penilaian lingkungan hidup 

dan sosial awal, termasuk uji tuntas 

tanah awal, sebagai bagian dari 

pengembangan rencana kerja tahunan 

(hasil penilaian awal E&S dilampirkan 

sebagai bagian dari Rencana Kerja 

Tahunan [Annual Work Plan, AWP])) 

• Penerapan ESCOP dan ESMP khusus 

lokasi yang termasuk penilaian dan 

penyediaan mitigasi yang akan 

dilakukan selama proses desain (pre-

konstruksi) dan tahap operasional 

(post-konstruksi) 

• Penerapan Rencana Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati spesifik lokasi, 

jika diperlukan 

• Pelaksanaan LMP dengan memasukkan 

pengarusutamaan pertimbangan 

keselamatan tenaga kerja bagi pekerja, 

khususnya terkait dengan langkah 

mitigasi K3 dan COVID-19 di lapangan 

• Pelaksanaan LMP termasuk verifikasi 

usia pekerja 

• Persyaratan ESHS yang terkait untuk 

dimasukkan ke dalam KAK dan 

dokumen penawaran jika pekerjaan 

yang terkait akan dialihdayakan 

• Menerapkan protokol pencegahan 

COVID-19 selama dilakukannya kegiatan 

BWS/ 

BBWS 

• Daftar Negatif 

E&S; formulir uji 

tuntas tanah; 

dan formulir 

penyaringan 

risiko E&S awal 

(di dalam AWP) 

• ESCOPs   

• ESMP khusus 

lokasi 

• LMP   

• SEP dan FGRM 

• LARPF   

• IPPF   

• Prosedur 

Penemuan Tak 

Terduga  

• Pencegahan dan 

Pengendalian 

Infeksi (PPI) 

COVID-19  

• Kerangka Acuan 

Kerja (KAK) dan 

dokumen 

penawaran bagi 

para penyedia 

pihak ketiga 

memasukkan 

aspek 

lingkungan 



 

53 
 

Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

yang melibatkan komunikasi tatap 

muka 

• Konsultasi dan penyebaran informasi 

yang memadai kepada masyarakat dan 

masyarakat adat, jika ada, selama siklus 

proyek  

• Proyek akan melakukan uji tuntas untuk 

lokasi-lokasi yang diusulkan untuk 

memastikan tanah yang diusulkan tidak 

digunakan oleh pemilik/pengguna 

tanah. Jika teridentifikasi adanya 

pemukiman kembali secara paksa 

sesuai dengan ESS 5, Proyek akan 

menyusun dan melaksanakan SEP dan 

LARAP di tingkat kota 

• Menyosialisasikan dan menjalankan 

Mekanisme Penanganan Pengaduan 

(GRM) 

• Pelaksanaan IPPF jika masyarakat adat 

ada dan/atau akan terkena dampak 

kegiatan proyek 

• Pelaksanaan Prosedur Penemuan Tak 

Terduga 

• Pemberian dukungan pembangunan 

kapasitas, termasuk mobilisasi tenaga 

ahli, pelatihan, dan pengawasan 

berdasarkan Komponen 3 

hidup dan sosial 

(E&S) 

Pengembangan pengelolaan air 

hujan (stormwater) dan aliran 

sedimen di daerah hulu 

(termasuk reboisasi, kolam 

penahan, terasering dan 

tanaman, gully plug, dll.) 

• Kesehatan dan keselamatan masyarakat 

selama berlangsungnya pekerjaan 

konstruksi 

• Bahaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(K3) selama konstruksi dan pemeliharaan, 

termasuk terpeleset/tersandung/jatuh ke 

air, erosi tanah saat musim hujan, 

penularan COVID-19, dll. 

S&L: Rendah 

hingga 

Sedang 

ESS1, 

ESS2, 

ESS3, 

ESS4, 

ESS5, 

ESS6, 

ESS7, 

ESS10 

• Lokasi yang diusulkan akan disaring 

berdasarkan Daftar Negatif E&S dan 

melakukan penilaian lingkungan hidup 

dan sosial awal, termasuk uji tuntas 

tanah awal, sebagai bagian dari 

pengembangan rencana kerja tahunan 

(hasil penilaian awal E&S dilampirkan 

BWS/ 

BBWS 

• Daftar Negatif 

E&S; formulir uji 

tuntas tanah;  

dan formulir 

penyaringan 

risiko E&S awal 

(di dalam AWP) 
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Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

• Gangguan keanekaragaman hayati 

terhadap ekologi yang ada, antara lain 

masuknya spesies invasif 

• Timbulan dan pembuangan limbah pada 

tahap konstruksi dan pemeliharaan 

• Risiko terhadap masyarakat dan lingkungan 

(misal, pencemaran air dan tanah, dll.)  

terkait dengan pembuangan yang tidak 

terkontrol atas potensi kerusakan 

infrastruktur di tahap operasional 

• Risiko kesehatan dan keselamatan terhadap 

pekerja dan masyarakat setempat (misal, 

keselamatan lalu lintas, penanda lokasi 

terkait pekerjaan pemeliharaan, dsb.) 

sebagai bagian dari Rencana Kerja 

Tahunan [Annual Work Plan, AWP]) 

• Penerapan ESMP khusus lokasi dan 

memastikan bahwa ketentuan mitigasi 

diterapkan secara ketat sepanjang 

berbagai tahapan proyek (desain/pra-

konstruksi, konstruksi, dan operasi) dan 

dilakukan pemantauan; hal ini termasuk 

penilaian dan penyediaan mitigasi yang 

akan dilakukan selama proses desain 

(pre-konstruksi) dan tahap operasional 

(post-konstruksi) 

• Proyek akan melakukan uji tuntas untuk 

lokasi-lokasi yang diusulkan untuk 

memastikan tanah yang diusulkan tidak 

digunakan oleh pemilik/pengguna 

tanah. Jika teridentifikasi adanya 

pemukiman kembali secara paksa 

sesuai dengan ESS 5, Proyek akan 

menyusun dan melaksanakan SEP dan 

LARAP di tingkat kota 

• Menyosialisasikan dan menjalankan 

Mekanisme Penanganan Pengaduan 

(GRM) 

• Penerapan ESCOPs 

• Penerapan Rencana Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati spesifik lokasi, 

jika diperlukan 

• Pelaksanaan LMP, khususnya terkait 

dengan K3 dan kesehatan dan 

keselamatan masyarakat  

• Pelaksanaan IPPF jika masyarakat adat 

ada dan/atau akan terkena dampak 

kegiatan proyek 

• ESMP khusus 

lokasi 

• ESCOPs   

• LMP   

• SEP dan FGRM 

• IPPF   

• Prosedur 

Penemuan Tak 

Terduga  

• Kerangka Acuan 

Kerja (KAK) dan 

dokumen 

penawaran bagi 

para penyedia 

pihak ketiga 

memasukkan 

aspek 

lingkungan 

hidup dan sosial 

(E&S)  
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Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

• Pemberian dukungan pembangunan 

kapasitas, termasuk mobilisasi tenaga 

ahli, pelatihan, dan pengawasan 

berdasarkan Komponen 3 

 

Rehabilitasi drainase 

primer/sekunder/tersier 

(misalnya pembersihan, 

pemasangan struktur keras, dll.) 

• Potensi (kecil) pemukiman kembali 

para pengguna lahan liar di lokasi 

drainase primer 

• Potensi pembebasan tanah skala 

kecil seperti melalui Sumbangan 

Tanah Sukarela  

• Timbulan dan pembuangan limbah 

dari pekerjaan pembersihan dan 

konstruksi 

• Timbulan debu halus yang 

beterbangan di udara (fugitive 

dust), bangkitan emisi, dan 

peningkatan kebisingan sementara 

selama berlangsungnya pekerjaan 

konstruksi 

• Timbulan dan pembuangan limbah 

pada tahap konstruksi dan 

pemeliharaan 

• Timbulan dan pembuangan material 

kerukan/sedimen 

• Kesehatan dan keselamatan 

masyarakat selama berlangsungnya 

pekerjaan konstruksi 

• Kemungkinan terjadinya genangan 

lokal/ akibat pekerjaan drainase 

tersier selama musim hujan 

• Bahaya Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja (K3) selama konstruksi dan 

pemeliharaan, termasuk 

S&l: Rendah 

hingga 

Sedang 

ESS1, 

ESS2, 

ESS3, 

ESS4, 

ESS5, 

ESS6, 

ESS7, 

ESS10 

• Proyek akan melakukan uji tuntas untuk 

lokasi-lokasi yang diusulkan untuk 

memastikan tanah yang diusulkan tidak 

digunakan oleh pemilik/pengguna 

tanah. Jika teridentifikasi adanya 

pemukiman kembali secara paksa 

sesuai dengan ESS 5, Proyek akan 

menyusun dan melaksanakan SEP dan 

LARAP di tingkat kota 

• Mirip dengan di atas, apabila 

melibatkan pengadaan tanah, 

menyusun rencana pengadaan tanah 

atau LARAP (jika pemukiman kembali 

juga dipertimbangkan) sesuai dengan 

ESMF 

• Penerapan ESMP khusus lokasi dan 

memastikan bahwa ketentuan mitigasi 

diterapkan secara ketat sepanjang 

berbagai tahapan proyek (desain/pra-

konstruksi, konstruksi, dan operasi) dan 

dilakukan pemantauan; hal ini termasuk 

penilaian dan penyediaan mitigasi yang 

akan dilakukan selama proses desain 

(pre-konstruksi) dan tahap operasional 

(post-konstruksi) 

• Penerapan ESCOPs, khususnya pada 

pengelolaan pengerukan/sedimen dan 

pengelolaan lalu lintas 

BWS/ 

BBWS 

• Daftar Negatif 

E&S; formulir uji 

tuntas tanah;  

dan formulir 

penyaringan 

risiko E&S awal 

(di dalam AWP) 

• ESMP khusus 

lokasi 

• ESCOPs   

• LMP   

• SEP dan FGRM 

• IPPF   

• Prosedur 

Penemuan Tak 

Terduga  

• Kerangka Acuan 

Kerja (KAK) dan 

dokumen 

penawaran bagi 

para penyedia 

pihak ketiga 

memasukkan 

aspek 

lingkungan 

hidup dan sosial 

(E&S)  
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Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

terpeleset/tersandung/jatuh ke air, 

erosi tanah saat musim hujan, 

penularan COVID-19, dll. 

• Pembatasan akses bagi para 

pemilik/pengguna tanah selama 

kegiatan berlangsung 

• Risiko terhadap masyarakat dan 

lingkungan (misal, pencemaran air 

dan tanah, dll.)  terkait dengan 

pembuangan yang tidak terkontrol 

atas potensi kerusakan infrastruktur 

di tahap operasional 

• Risiko kesehatan dan keselamatan 

terhadap pekerja dan masyarakat 

setempat (misal, keselamatan lalu 

lintas, penanda lokasi terkait 

pekerjaan pemeliharaan, dsb.) 

• Pelaksanaan LMP, khususnya terkait 

dengan K3 dan kesehatan dan 

keselamatan masyarakat  

• Pelaksanaan IPPF jika masyarakat adat 

ada dan/atau akan terkena dampak 

kegiatan proyek 

• Menyosialisasikan dan menjalankan 

Mekanisme Penanganan Pengaduan 

(GRM) 

• Pemberian dukungan pembangunan 

kapasitas, termasuk mobilisasi tenaga 

ahli, pelatihan, dan pengawasan 

berdasarkan Komponen 3 

Pembangunan struktural di 

kawasan lindung yang 

memenuhi kriteria ESS 6 

• Terganggunya fungsi ekologi dan 

keanekaragaman hayati di kawasan lindung 

• Timbulan debu halus yang beterbangan di 

udara (fugitive dust), bangkitan emisi, dan 

peningkatan kebisingan sementara selama 

berlangsungnya pekerjaan konstruksi 

• Gangguan terhadap arus lalu lintas selama 

berlangsungnya pekerjaan konstruksi 

• Timbulan dan pembuangan limbah pada 

tahap konstruksi dan pemeliharaan 

• Bahaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(K3) selama berlangsungnya konstruksi dan 

pemeliharaan, termasuk penularan COVID-

19 

• Kurangnya konsultasi yang inklusif, 

transparan, dan bermakna dengan 

Sosial: 

Cukup Tinggi 

hingga 

Tinggi; 

 

Lingkungan: 

Cukup Tinggi 

ESS1, 

ESS2, 

ESS3, 

ESS4, 

ESS5, 

ESS6, 

ESS7, 

ESS8, 

ESS10 

• Lokasi yang diusulkan akan disaring 

berdasarkan Daftar Negatif E&S dan 

melakukan penilaian lingkungan hidup 

dan sosial awal, termasuk uji tuntas 

tanah awal, sebagai bagian dari 

pengembangan rencana kerja tahunan 

(hasil penilaian awal E&S dilampirkan 

sebagai bagian dari Rencana Kerja 

Tahunan [Annual Work Plan, AWP]) 

• Penerapan ESCOPs dan ESMP khusus 

lokasi yang akan mencakup langkah-

langkah perlindungan lingkungan alami; 

ESMP akan mencakup penilaian dan 

penyediaan mitigasi yang akan 

dilakukan selama proses desain (pre-

konstruksi) dan tahap operasional 

(post-konstruksi) 

BWS/BB

WS 

• Daftar Negatif 

E&S dan 

formulir 

penyaringan 

risiko E&S awal 

(di dalam AWP) 

• ESCOPs   

• ESMP khusus 

lokasi 

• Kerangka Proses 

• Rencana 

Pengelolaan 

Keanekaragama

n Hayati 

• LMP   

• SEP dan FGRM 

• IPPF   
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Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

masyarakat, termasuk kelompok-kelompok 

rentan dan Masyarakat Adat, jika ada 

• Potensi penemuan warisan budaya di 

sekitar area proyek 

• Kurangnya kapasitas pelaksanaan untuk 

mematuhi praktik lingkungan hidup dan 

sosial yang baik 

• Risiko terhadap masyarakat dan lingkungan 

(misal, pencemaran air dan tanah, dll.)  

terkait dengan pembuangan yang tidak 

terkontrol atas potensi kerusakan 

infrastruktur di tahap operasional 

• Risiko kesehatan dan keselamatan terhadap 

pekerja dan masyarakat setempat (misal, 

keselamatan lalu lintas, penanda lokasi 

terkait pekerjaan pemeliharaan, dsb.) 

• Penerapan Kerangka Kerja Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati spesifik lokasi 

• Investasi “infrastruktur hijau” akan 

diprioritaskan untuk pelaksanaan 

• Pelaksanaan LMP dengan memasukkan 

pengarusutamaan pertimbangan 

keselamatan tenaga kerja bagi pekerja, 

khususnya terkait dengan langkah 

mitigasi K3 dan COVID-19 di lapangan 

• Pelaksanaan IPPF untuk mendorong 

peranserta yang berarti dari Masyarakat 

Adat jika ada 

• Persyaratan ESHS yang terkait untuk 

dimasukkan ke dalam KAK dan 

dokumen penawaran jika pekerjaan 

yang terkait akan dialihdayakan 

• Menerapkan protokol pencegahan 

COVID-19 selama dilakukannya kegiatan 

yang melibatkan komunikasi tatap 

muka 

• Konsultasi dan penyebaran informasi 

yang memadai kepada masyarakat dan 

masyarakat adat, jika ada, selama siklus 

proyek  

• Menyosialisasikan dan menjalankan 

Mekanisme Penanganan Pengaduan 

(GRM) 

• Pelaksanaan IPPF jika masyarakat adat 

ada dan/atau akan terkena dampak 

kegiatan proyek 

• Pelaksanaan Prosedur Penemuan Tak 

Terduga 

• Pemberian dukungan pembangunan 

kapasitas, termasuk mobilisasi tenaga 

• Prosedur 

Penemuan Tak 

Terduga  

• Pencegahan dan 

Pengendalian 

Infeksi (PPI) 

COVID-19 

• Kerangka Acuan 

Kerja (KAK) dan 

dokumen 

penawaran bagi 

para penyedia 

pihak ketiga 

memasukkan 

aspek 

lingkungan 

hidup dan sosial 

(E&S) 
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Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

ahli, pelatihan, dan pengawasan 

berdasarkan Komponen 3 

Sub-komponen 2.2: Pengenmbangan ketangguhan banjir non-struktural 

Modernisasi sistem 

hidrometeorologi lokal 

(termasuk pengadaan dan 

pemasangan stasiun 

pengamatan hidrometeorologi, 

penakar hujan, sistem 

peringatan dini, instrumentasi, 

peladen (server) data, dan 

integrasi dengan sistem 

informasi atau basis data 

(database) sumber daya air 

yang ada, dll. 

 

• Timbulan dan pembuangan limbah 

(misalnya kertas dan sisa makanan dan 

limbah konstruksi jika melibatkan 

konstruksi) dan limbah elektronik dari 

perangkat keras TIK (misalnya kartrid) 

• Kurangnya konsultasi yang inklusif, 

transparan, dan bermakna dengan 

pemangku kepentingan terkait 

• Diskriminasi (mis., perekrutan, syarat dan 

ketentuan kerja, pemutusan hubungan 

kerja, dll.) di tempat kerja untuk tenaga 

kerja yang terlibat, termasuk surveyor 

dan/atau fasilitator lapangan 

• Kondisi kerja yang buruk dan risiko serta 

bahaya keselamatan tenaga kerja 

• Potensi penyebaran COVID-19 pada pekerja 

dan masyarakat  

• Polusi udara dan debu, ketika melibatkan 

konstruksi 

• Kesehatan dan keselamatan pekerja dan 

masyarakat 

S&L: Rendah 

hingga 

Sedang 

ESS1, 

ESS2, 

ESS3, 

ESS4, 

ESS5, 

ESS7, 

ESS10 

• Penerapan ESCOP terutama untuk 

penanganan limbah 

• Konsultasi dan penyebaran informasi 

yang memadai kepada pemangku 

kepentingan terkait 

• Implementasi LMP dengan 

memasukkan pengarusutamaan 

pertimbangan keselamatan personel, 

khususnya terkait kesehatan dan 

keselamatan kerja serta tindakan 

mitigasi COVID-19 di lapangan 

• LMP untuk mengadopsi syarat dan 

ketentuan ketenagakerjaan yang 

relevan sebagaimana berlaku untuk 

pekerja sesuai dengan ESS2, termasuk 

kebijakan tidak ada diskriminasi, GRM 

pekerja, dll. 

• Persyaratan ESHS yang relevan untuk 

dimasukkan ke dalam TOR dan 

dokumen penawaran jika pekerjaan 

yang relevan akan dialihdayakan 

• Penerapan screening ES dan ESMP 

ketika melibatkan konstruksi 

BWS/ 

BBWS 

• LMP  

• ESCOP 

• COVID-19 IPC 

• Kerangka Acuan 

Kerja (KAK) dan 

dokumen 

penawaran bagi 

para penyedia 

pihak ketiga 

memasukkan 

aspek 

lingkungan 

hidup dan sosial 

(E&S) 

• SEP dan FGRM 

• ESMP 
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Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

Pengembangan pedoman dan 

prosedur untuk perencanaan 

tata ruang yang berwawasan 

risiko dan ramah lingkungan, 

peraturan zonasi, pedoman 

desain perkotaan yang peka 

terhadap air, dan peraturan 

bangunan gedung 

 

 

• Kondisi kerja yang buruk selama 

pengembangan dokumen 

• Potensi penyebaran COVID-19 pada para 

pekerja karena kunjungan/pemeriksaan 

lapangan dan jika rapat koordinasi 

dilakukan secara luring (offline) 

• Risiko dan bahaya keselamatan tenaga kerja 

akibat kunjungan/pemeriksaan lapangan 

dan jika rapat koordinasi dilakukan secara 

luring (offline) untuk mendukung 

pengembangan dokumen 

• Kurangnya konsultasi inklusif dengan para 

penerima manfaat sasaran dan/atau orang-

orang yang terkena dampak proyek dalam 

mengembangkan pedoman dan prosedur 

S&L: Rendah 

hingga 

Sedang 

ESS2, 

ESS3, 

ESS10 

• Pedoman dan SOP memasukkan ESS 

yang terkait 

• Penerapan ESCOPs  

• Pelaksanaan LMP untuk kondisi kerja 

yang memadai dan aman, khususnya 

terkait dengan langkah-langkah mitigasi 

K3 dan COVID-19 di lapangan, syarat 

dan ketentuan ketenagakerjaan 

• LMP mencakup pengarusutamaan 

pertimbangan keselamatan tenaga 

kerja bagi surveyor/fasilitator 

• Menerapkan SEP, dengan prinsip 

inklusif, transparansi dan partisipatif 

dalam mengembangkan/melakukan 

penilaian, pedoman dan prosedur, serta 

petunjuk teknis 

Dit. 

Sungai 

dan 

Pantai 

(SUPAN) 

• ESCOPs 

• LMP  

• Kerangka Acuan 

Kerja (KAK) dan 

dokumen 

penawaran bagi 

para penyedia 

pihak ketiga 

memasukkan 

aspek 

lingkungan 

hidup dan sosial 

(E&S)  

Kegiatan kesiapsiagaan darurat 

(antara lain perencanaan 

kontinjensi, tanggap darurat 

dan rencana evakuasi), rute 

evakuasi, dan tempat 

penampungan 

• Kurangnya sarana komunikasi dan 

konsultasi yang tepat, inklusif, dan dapat 

diakses dengan kelompok-kelompok 

rentan, termasuk kaum perempuan, anak-

anak, para penyandang disabilitas, dan 

Masyarakat Adat 

• Potensi penyebaran COVID-19 pada para 

pekerja dan masyarakat apabila komunikasi 

dilakukan secara tatap muka 

• Risiko dan bahaya keselamatan tenaga 

kerja akibat kunjungan/pemeriksaan 

lapangan dan jika rapat koordinasi 

dilakukan secara luring (offline) untuk 

mendukung kegiatan 

• Timbulan debu halus yang beterbangan di 

udara (fugitive dust), bangkitan emisi, 

peningkatan kebisingan sementara, dan 

Sosial: 

Sedang 

hingga 

Cukup 

Tinggi; 

 

Lingkungan: 

Rendah 

hingga 

Cukup Tinggi 

ESS1, 

ESS2,  

ESS3, 

ESS4,  

ESS5,  

ESS6, 

ESS7, 

ESS8, 

ESS10 

• Pedoman dan SOP kesiapsiagaan 

darurat memasukkan ESS apabila 

berkaitan, khususnya ESS 10, untuk 

memastikan dimasukkannya kondisi 

dan kebutuhan khusus kelompok-

kelompok rentan dalam SOP tanggap 

darurat 

• Jika termasuk aktivitas simulasi, 

memasukkan prioritas dari para 

pemangku kepentingan, termasuk kaum 

perempuan, lansia, dan anak-anak 

selama pelaksanaan simulasi 

• Melakukan sosialisasi yang dapat 

diakses dan inklusif serta konsultasi 

yang bermakna untuk 

mengomunikasikan preferensi/masukan 

masyarakat 

BWS/ 

BBWS 

• LMP 

• Pencegahan dan 

Pengendalian 

Penularan 

Covid-19 

• SEP dan GRM 

• Konsultasi 

Publik, 

Keterbukaan 

Informasi dan 

FGRM 

• ESCOPs 

• ESMP, jika 

relevan 

• SEP dan LARPF, 

jika relevan 



 

60 
 

Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

timbulan sampah selama berlangsungnya 

pekerjaan konstruksi 

• Kesehatan dan keselamatan kerja, 

termasuk gangguan sementara bagi publik 

untuk mengakses jalan/ruang terbuka 

• Risiko pembebasan tanah milik 

pemerintah/tanah negara 

• LMP: Mempekerjakan 

fasilitator/penerjemah lokal ke 60ahasa 

setempat, jika diperlukan, serta K3 

• Menerapkan protokol pencegahan 

COVID-19 selama dilakukannya kegiatan 

yang melibatkan komunikasi tatap 

muka 

• Apabila konstruksi dilaksanakan, Proyek 

akan melakukan uji tuntas untuk lokasi-

lokasi yang diusulkan untuk 

memastikan tanah yang diusulkan tidak 

digunakan oleh pemilik/pengguna 

tanah. Jika teridentifikasi adanya 

pemukiman kembali secara paksa 

sesuai dengan ESS 5, Proyek akan 

menyusun dan melaksanakan SEP dan 

LARAP di tingkat kota 

• Penerapan ESMP khusus lokasi dan 

memastikan bahwa ketentuan mitigasi 

diterapkan secara ketat sepanjang 

berbagai tahapan proyek (desain/pra-

konstruksi, konstruksi, dan operasi) dan 

dilakukan pemantauan 

• Penerapan ESCOPs, khususnya pada 

pengelolaan limbah dan pengelolaan 

lalu lintas 

 

Kampanye kesadaran 

masyarakat 

• Kurangnya sarana komunikasi dan 

konsultasi yang tepat, inklusif, dan dapat 

diakses dengan kelompok-kelompok 

rentan, termasuk kaum perempuan, anak-

anak, para penyandang disabilitas, dan 

Masyarakat Adat 

Sosial: 

Sedang 

hingga 

Cukup 

Tinggi; 

 

Lingkungan: 

Rendah 

ESS2,  

ESS3, 

ESS4, 

ESS10 

• Prosedur untuk melakukan kampanye 

memasukkan ESS yang berkaitan, 

khususnya ESS 10 untuk memastikan 

dimasukkannya kondisi dan kebutuhan 

khusus kelompok-kelompok rentan  

• Melakukan sosialisasi yang dapat 

diakses dan inklusif serta konsultasi 

BWS/ 

BBWS 

• LMP 

• Pencegahan dan 

Pengendalian 

Penularan 

Covid-19 

• SEP dan GRM 
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Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

• Potensi penyebaran COVID-19 pada para 

pekerja dan masyarakat jika komunikasi 

dilakukan secara tatap muka 

• Risiko dan bahaya keselamatan tenaga 

kerja akibat kunjunganan lapangan 

hingga 

Sedang 

yang bermakna untuk 

mengomunikasikan preferensi/masukan 

masyarakat 

• LMP: Mempekerjakan 

fasilitator/penerjemah lokal ke bahasa 

setempat, jika diperlukan 

• Menerapkan protokol pencegahan 

COVID-19 selama dilakukannya kegiatan 

yang melibatkan komunikasi tatap 

muka 

• Konsultasi 

Publik, 

Keterbukaan 

Informasi dan 

FGRM 

Rencana operasi dan 

pemeliharaan (misalnya 

pengelolaan puing-puing, 

sedimen dan limbah, antara lain 

melalui program padat karya, 

dan untuk investasi yang 

didukung di bawah Komponen 

1)  

 

• Potensi dampak pada aset/tempat tinggal 

pribadi di saat melakukan pengerukan 

dengan alat berat  

• Ketegangan sosial antara orang-orang yang 

memenuhi syarat dan yang tidak 

memenuhi syarat 

• Pengecualian terhadap mereka yang layak 

untuk dikecualikan 

• Kurangnya komunikasi yang efektif 

mengenai kriteria kelayakan 

Sosial: 

Sedang 

hingga 

Cukup 

Tinggi; 

 

Lingkungan: 

Rendah 

hingga 

Cukup Tinggi 

ESS2, 

ESS3, 

ESS4. 

ESS10 

• Spesialis/konsultan sosial dan 

lingkungan hidup memberikan masukan 

pada desain/rencana teknis, dan proses 

ini disederhanakan di dalam ESMF, dan 

jika tidak dapat dihindari, menerapkan 

SEP dan menyediakan Mekanisme 

Penanganan Pengaduan (GRM) 

• PIU melakukan penilaian dan konsultasi 

mengenai kriteria kelayakan mekanisme 

padat karya (cash for work) 

• Pelaksanaan ESCOPs 

• Pelaksanaan LMP, khususnya terkait K3 

dan masyarakat 

BWS/ 

BBWS 

• ESCOPs  

• SEP 

• Konsultasi 

Publik, 

Keterbukaan 

Informasi dan 

FGRM 

• LMP  

Bantuan teknis untuk menilai 

integrasi infrastruktur layanan 

dasar untuk mengurangi risiko 

banjir perkotaan 

• Diskriminasi (mis., perekrutan, syarat dan 

ketentuan kerja, pemutusan hubungan 

kerja, dll.) di tempat kerja untuk pekerja 

yang terlibat, termasuk surveyor dan/atau 

fasilitator lapangan 

• Kondisi kerja yang buruk, terutama bagi 

para pekerja yang dikerahkan ke lokasi 

untuk survei, kunjungan dan/atau 

pemeriksaan lapangan 

• Potensi penyebaran COVID-19 pada para 

pekerja karena kunjungan/pemeriksaan 

S&L: Rendah 

hingga 

Sedang 

ESS2, 

ESS4 

• Pelaksanaan LMP untuk kondisi kerja 

yang memadai dan aman, khususnya 

terkait dengan langkah-langkah mitigasi 

K3 dan COVID-19 di lapangan, syarat 

dan ketentuan ketenagakerjaan 

• LMP mencakup pengarusutamaan 

pertimbangan keselamatan tenaga 

kerja bagi surveyor/fasilitator 

• LMP mengadopsi ketentuan yang 

terkait termasuk upah yang setara, 

BWS/ 

BBWS 

• LMP  

• Pencegahan dan 

Pengendalian 

Penularan 

Covid-19 
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Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

lapangan dan jika rapat koordinasi 

dilakukan secara luring (offline) 

• Risiko dan bahaya keselamatan tenaga kerja 

akibat kunjungan/pemeriksaan lapangan 

dan jika rapat koordinasi dilakukan secara 

luring (offline) 

• Kurangnya konsultasi inklusif dengan para 

penerima manfaat sasaran dan/atau orang-

orang yang terkena dampak proyek dalam 

mengembangkan laporan teknis 

kebijakan tanpa diskriminasi, dan GRM 

bagi para pekerja 

• Menerapkan protokol pencegahan 

COVID-19 selama dilakukannya kegiatan 

yang melibatkan komunikasi tatap 

muka 

• Menerapkan SEP, dengan prinsip 

inklusif, transparansi dan partisipatif 

dalam mengembangkan/melakukan 

penilaian dan laporan teknis 

Komponen 3: Pengelolaan program dan dukungan pelaksanaan 

Sub-Komponen 3.1: Pengelolaan program 

Pemantauan dan evaluasi, 

termasuk untuk terus 

meningkatkan layanan 

independen melalui 

pemantauan, kajian, dan 

evaluasi; 

 

Biaya operasional sehari-hari 

untuk mendukung pengelolaan 

program termasuk untuk 

kelompok kerja teknis di tingkat 

pusat dan biaya terkait 

perjalanan 

• Kondisi kerja yang buruk, terutama bagi 

pekerja yang dikerahkan ke lokasi untuk 

survei, kunjungan dan/atau pemeriksaan 

lapangan untuk pemantauan 

• Potensi penyebaran COVID-19 pada para 

pekerja karena kunjungan/pemeriksaan 

lapangan dan jika rapat koordinasi 

dilakukan secara luring (offline) 

• Risiko dan bahaya keselamatan tenaga kerja 

karena kunjungan/pemeriksaan lokasi 

untuk pemantauan dan jika rapat 

koordinasi diadakan secara luring (offline) 

• Timbulan limbah (misalnya sisa makanan, 

kertas, dan perangkat keras TIK) 

S&L: Rendah 

hingga 

Sedang 

ESS2, 

ESS3,  

ESS4 

• Memasukkan aspek E&S dari apa yang 

sedang dipantau (Kerangka Kerja 

Pemantauan dan Evaluasi/M&E) 

• Pelaksanaan LMP untuk kondisi kerja 

yang memadai dan aman, khususnya 

terkait dengan langkah-langkah mitigasi 

K3 dan COVID-19 di lapangan, syarat 

dan ketentuan ketenagakerjaan 

• LMP mencakup pengarusutamaan 

pertimbangan keselamatan tenaga 

kerja bagi surveyor/fasilitator 

• LMP mengadopsi ketentuan yang 

terkait termasuk upah yang setara, 

kebijakan tanpa diskriminasi, dan GRM 

bagi para pekerja 

• Menerapkan protokol pencegahan 

COVID-19 selama dilakukannya kegiatan 

yang melibatkan komunikasi tatap 

muka 

DWRI • ESCOPs 

• LMP 

• Pencegahan dan 

Pengendalian 

Penularan 

Covid-19 
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Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

Advokasi dan penjangkauan 

memasukkan lokakarya dan 

pertemuan dengan para 

pemangku kepentingan, materi 

komunikasi, dan pelibatan 

investor 

• Kurangnya pertimbangan yang berarti pada 

kondisi sosial dan ekonomi serta 

pendekatan keterlibatan yang dapat 

diterima secara sosial budaya  

• Kondisi kerja yang buruk, terutama bagi 

para pekerja yang dikerahkan untuk 

program advokasi dan penjangkauan 

• Potensi penyebaran COVID-19 pada para 

pemangku kepentingan yang terlibat 

• Timbulan limbah dari materi komunikasi 

Sosial: 

Sedang; 

 

Lingkungan: 

Rendah 

ESS10 • Melakukan sosialisasi yang dapat 

diakses dan inklusif serta konsultasi 

yang bermakna 

• LMP: Mempekerjakan 

fasilitator/penerjemah lokal ke bahasa 

setempat, jika diperlukan 

• Pelaksanaan LMP untuk kondisi kerja 

yang memadai dan aman, khususnya 

terkait dengan langkah-langkah mitigasi 

K3 dan COVID-19 di lapangan, syarat 

dan ketentuan ketenagakerjaan 

• Menerapkan protokol pencegahan 

COVID-19 selama dilakukannya kegiatan 

yang melibatkan komunikasi tatap 

muka 

• Menerapkan ESCOPs, terutama 

prosedur pengelolaan limbah 

 

DWRI • SEP dan FGRM 

• ESCOPs 

• LMP 

• Pencegahan dan 

Pengendalian 

Penularan 

Covid-19 

Sub-Komponen 3.2: Dukungan koordinasi proyek 

• Penguatan kelembagaan dan 

pelaksanaan proyek 

ketangguhan banjir 

perkotaan, termasuk 

pengembangan kebijakan dan 

strategi nasional (misalnya 

rencana tindakan pengelolaan 

risiko banjir, dll.) dengan 

kegiatan antara lain pelibatan 

pemangku kepentingan 

 

• Kegiatan penjangkauan dan 

pertukaran pengetahuan 

dengan kota-kota yang 

berperan serta, para 

• Kurangnya konsultasi yang inklusif, 

transparan, dan bermakna dengan para 

pemangku kepentingan terkait, antara lain 

lembaga pemerintah, masyarakat, 

kelompok-kelompok rentan dan 

Masyarakat Adat, jika ada 

• Diskriminasi (misalnya dalam perekrutan, 

syarat dan ketentuan kerja, pemutusan 

hubungan kerja, dll.) di tempat kerja bagi 

para pekerja yang terlibat, termasuk 

fasilitator 

• Kondisi kerja yang buruk serta risiko dan 

bahaya keselamatan tenaga kerja, terutama 

bagi para pekerja/fasilitator yang 

Sosial: 

Sedang; 

 

Lingkungan: 

Rendah 

hingga 

Sedang 

ESS1, 

ESS2, 

ESS3, 

ESS4,  

ESS7, 

ESS10 

• Konsultasi dan sosialisasi yang memadai 

kepada para pemangku kepentingan 

yang terlibat, termasuk lembaga 

pemerintah, masyarakat dan kelompok-

kelompok rentan serta Masyarakat 

Adat, jika ada 

• LMP mengadopsi syarat dan ketentuan 

ketenagakerjaan yang terkait 

sebagaimana berlaku untuk para 

pekerja sesuai dengan ESS 2, termasuk 

kebijakan tidak ada diskriminasi, 

Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) 

pekerja, dll. 

• Pelaksanaan LMP mencakup 

pengarusutamaan pertimbangan 

BANGDA • SEP dan FGRM 

• LMP  

• Pencegahan dan 

Pengendalian 

Infeksi (PPI) 

COVID-19 

• ESCOPs 

• IPPF 

• Kerangka Acuan 

Kerja (KAK) dan 

dokumen 

penawaran bagi 

para penyedia 

pihak ketiga 

memasukkan 
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Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

pemangku kepentingan dan 

masyarakat luas 

 

 

ditempatkan di lokasi untuk kegiatan 

penjangkauan 

• Bangkitan dan pembuangan limbah tidak 

berbahaya (misalnya kertas dan sisa 

makanan)  

• Potensi penyebaran COVID-19 karena 

komunikasi tatap muka 

• Dampak di tingkat hilir dari kebijakan dan 

strategi nasional 

keselamatan pekerja bagi fasilitator, 

khususnya terkait langkah mitigasi K3 

dan COVID-19 di lapangan 

• Persyaratan ESHS yang terkait untuk 

dimasukkan ke dalam KAK dan 

dokumen penawaran jika pekerjaan 

yang terkait akan dialihdayakan 

• Penerapan ESCOPs untuk pengelolaan 

sampah 

• Menerapkan protokol pencegahan 

COVID-19 selama dilakukannya kegiatan 

yang melibatkan komunikasi tatap 

muka 

• Pengintegrasian aspek E&S ke dalam 

proses pengembangan kebijakan dan 

strategi nasional 

aspek 

lingkungan 

hidup dan sosial 

(E&S) 

Pengembangan sistem informasi 

pengelolaan risiko banjir 

berbasis TIK 

• Bangkitan dan pembuangan limbah 

elektronik dari perangkat keras TIK 

• Diskriminasi (misalnya dalam perekrutan, 

syarat dan ketentuan kerja, pemutusan 

hubungan kerja, dll.) di tempat kerja untuk 

pekerja yang terlibat, termasuk pekerja TIK 

• Potensi penyebaran COVID-19 pada pekerja 

karena komunikasi tatap muka 

S&L: Rendah 

hingga 

Sedang 

ESS2, 

ESS3, 

ESS10 

• Penerapan ESCOPs untuk pengelolaan 

limbah elektronik 

• LMP mengadopsi syarat dan ketentuan 

ketenagakerjaan yang terkait 

sebagaimana berlaku untuk para 

pekerja sesuai dengan ESS 2, termasuk 

kebijakan tidak ada diskriminasi, 

Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) 

pekerja, dll. 

• Menerapkan protokol pencegahan 

COVID-19 selama dilakukannya kegiatan 

yang melibatkan komunikasi tatap 

muka 

 • ESCOPs  

• LMP 

• SEP dan FGRM 

• Pencegahan dan 

Pengendalian 

Infeksi (PPI) 

COVID-19 

Sub-Komponen 3.3: Pengelolaan proyek 

Pemantauan dan evaluasi, 

termasuk untuk terus 

meningkatkan layanan 

independen melalui 

• Kondisi kerja yang buruk, terutama bagi 

pekerja yang dikerahkan ke lokasi untuk 

survei, kunjungan dan/atau pemeriksaan 

lapangan untuk pemantauan 

S&L: Rendah 

hingga 

Sedang 

ESS2, 

ESS4 

• Memasukkan aspek E&S dari apa yang 

sedang dipantau (Kerangka Kerja 

Pemantauan dan Evaluasi/M&E) 

DSSW • ESCOPs 

• LMP 

• Pencegahan dan 

Pengendalian 
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Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

pemantauan, kajian, dan 

evaluasi; 

 

Biaya operasional sehari-hari 

untuk mendukung pengelolaan 

program termasuk untuk 

kelompok kerja teknis di tingkat 

pusat dan biaya terkait 

perjalanan 

 

• Potensi penyebaran COVID-19 pada para 

pekerja karena kunjungan/pemeriksaan 

lapangan dan jika rapat koordinasi 

dilakukan secara luring (offline) 

• Risiko dan bahaya keselamatan tenaga kerja 

karena kunjungan/pemeriksaan lokasi 

untuk pemantauan dan jika rapat 

koordinasi diadakan secara luring (offline) 

• Timbulan limbah (misalnya sisa makanan, 

kertas, dan perangkat keras TIK) 

• Pelaksanaan LMP untuk kondisi kerja 

yang memadai dan aman, khususnya 

terkait dengan langkah-langkah mitigasi 

K3 dan COVID-19 di lapangan, syarat 

dan ketentuan ketenagakerjaan 

• LMP mencakup pengarusutamaan 

pertimbangan keselamatan tenaga 

kerja bagi surveyor/fasilitator 

• LMP mengadopsi ketentuan yang 

terkait termasuk upah yang setara, 

kebijakan tanpa diskriminasi, dan GRM 

bagi para pekerja 

• Menerapkan protokol pencegahan 

COVID-19 selama dilakukannya kegiatan 

yang melibatkan komunikasi tatap 

muka 

Penularan 

Covid-19 

Advokasi dan penjangkauan 

memasukkan lokakarya dan 

pertemuan dengan para 

pemangku kepentingan, materi 

komunikasi, dan pelibatan 

investor 

• Kurangnya pertimbangan yang berarti pada 

kondisi sosial dan ekonomi serta 

pendekatan keterlibatan yang dapat 

diterima secara sosial budaya  

• Kondisi kerja yang buruk, terutama bagi 

para pekerja yang dikerahkan untuk 

program advokasi dan penjangkauan 

• Potensi penyebaran COVID-19 pada para 

pemangku kepentingan yang terlibat 

• Timbulan limbah dari materi komunikasi 

Sosial: 

Sedang; 

 

Lingkungan: 

Rendah 

ESS10 • Melakukan sosialisasi yang dapat 

diakses dan inklusif serta konsultasi 

yang bermakna 

• LMP: Mempekerjakan 

fasilitator/penerjemah lokal ke bahasa 

setempat, jika diperlukan 

• Pelaksanaan LMP untuk kondisi kerja 

yang memadai dan aman, khususnya 

terkait dengan langkah-langkah mitigasi 

K3 dan COVID-19 di lapangan, syarat 

dan ketentuan ketenagakerjaan 

• Menerapkan protokol pencegahan 

COVID-19 selama dilakukannya kegiatan 

yang melibatkan komunikasi tatap 

muka 

• Menerapkan prosedur pengelolaan 

limbah 

DSSW • SEP dan FGRM 

• ESCOPs 

• LMP 

• Pencegahan dan 

Pengendalian 

Penularan 

Covid-19 

Sub-Komponen 3.4: Dukungan pelaksanaan proyek 
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Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

Penempatan tenaga ahli teknis 

(campuran tenaga ahli nasional 

dan internasional) dan 

Konsultan Pengelolaan Proyek 

Pusat 

• Diskriminasi (mis., perekrutan, syarat dan 

ketentuan kerja, pemutusan hubungan 

kerja, dll.) di tempat kerja untuk pekerja 

yang terlibat, termasuk surveyor dan/atau 

fasilitator lapangan 

• Kondisi kerja yang buruk, terutama bagi 

para pekerja yang dikerahkan ke lokasi 

untuk survei, kunjungan dan/atau 

pemeriksaan lapangan 

• Potensi penyebaran COVID-19 pada para 

pekerja karena kunjungan/pemeriksaan 

lapangan dan jika rapat koordinasi 

dilakukan secara luring (offline) 

• Risiko dan bahaya keselamatan tenaga kerja 

akibat kunjungan/pemeriksaan lapangan 

dan jika rapat koordinasi dilakukan secara 

luring (offline) 

S&L: Rendah 

hingga 

Sedang 

ESS2, 

ESS4 

• Pelaksanaan LMP untuk kondisi kerja 

yang memadai dan aman, khususnya 

terkait dengan langkah-langkah mitigasi 

K3 dan COVID-19 di lapangan, syarat 

dan ketentuan ketenagakerjaan 

• LMP mencakup pengarusutamaan 

pertimbangan keselamatan tenaga 

kerja bagi surveyor/fasilitator 

• LMP mengadopsi ketentuan yang 

terkait termasuk upah yang setara, 

kebijakan tanpa diskriminasi, dan 

Mekanisme Penanganan Pengaduan 

(GRM) bagi para pekerja 

• Menerapkan protokol pencegahan 

COVID-19 selama dilakukannya kegiatan 

yang melibatkan komunikasi tatap 

muka 

BWS/ 

BBWS 

• LMP  

• Pencegahan dan 

Pengendalian 

Penularan 

Covid-19 

Audit pengelolaan lingkungan 

hidup dan sosial yang 

diwajibkan oleh Bank pada 

jangka menengah untuk 

mengaudit kepatuhan proyek 

terhadap persyaratan E&S  

• Kurangnya data dan informasi E&S yang 

memadai 

• Kurangnya pengetahuan dan/atau 

keterlibatan staf badan pelaksana pada 

pengelolaan E&S (bisa karena adanya 

perubahan organisasi, dll.) 

• Keterbatasan akses ke lokasi proyek karena 

kondisi pandemi COVID-19 

S&L: Sedang ESS1, 

ESS2, 

ESS4, 

ESS10 

• Sebelum pelaksanaan audit terhadap 

E&S, proyek untuk tetap menerapkan 

ESMF untuk memantau dan melaporkan 

kegiatan E&S jangka menengah 

DRC • ESMF dan SEP 

Survei kepuasan penerima 

manfaat, termasuk kuesioner 

dan survei secara daring (online) 

dan wawancara tatap muka; 

 

 

• Kurangnya sarana komunikasi dan 

konsultasi yang tepat, inklusif, dan dapat 

diakses dengan kelompok-kelompok 

rentan, termasuk kaum perempuan, anak-

anak, para penyandang disabilitas, dan 

Masyarakat Adat 

• Kondisi kerja yang buruk, terutama bagi 

para pekerja yang dikerahkan untuk 

program penjangkauan 

Sosial: 

Sedang 

hingga 

Cukup 

Tinggi; 

 

Lingkungan: 

Rendah 

ESS2, 

ESS4, 

ESS10 

• Melakukan sosialisasi yang dapat 

diakses dan inklusif serta konsultasi 

yang bermakna  

• LMP: Merekrut fasilitator/penerjemah 

lokal ke bahasa setempat, jika 

diperlukan 

• Pelaksanaan LMP untuk kondisi kerja 

yang memadai dan aman, khususnya 

terkait dengan langkah-langkah mitigasi 

DRC • SEP dan FGRM 

• ESCOPs 

• LMP 

• Pencegahan dan 

Pengendalian 

Penularan 

Covid-19 
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Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

• Potensi penyebaran COVID-19 di antara 

para pekerja dan masyarakat 

hingga 

Sedang 

K3 dan COVID-19 di lapangan, syarat 

dan ketentuan ketenagakerjaan 

• Menerapkan protokol pencegahan 

COVID-19 selama dilakukannya kegiatan 

yang melibatkan komunikasi tatap 

muka 

Biaya operasional sehari-hari 

untuk mendukung pelaksanaan 

proyek, termasuk biaya 

perjalanan, kebutuhan TIK, 

kantor proyek di tingkat kota, 

dll.; 

 

 

• Kondisi kerja yang buruk, terutama bagi 

pekerja yang dikerahkan ke lokasi untuk 

survei, kunjungan dan/atau pemeriksaan 

lapangan untuk pemantauan 

• Potensi penyebaran COVID-19 pada para 

pekerja karena kunjungan/pemeriksaan 

lapangan dan jika rapat koordinasi 

dilakukan secara luring (offline) 

• Risiko dan bahaya keselamatan tenaga kerja 

karena kunjungan/pemeriksaan lokasi 

untuk pemantauan dan jika rapat 

koordinasi diadakan secara luring (offline) 

• Timbulan limbah (misalnya sisa makanan, 

kertas, dan perangkat keras TIK) 

S&L: Rendah 

hingga 

Sedang 

ESS2, 

ESS4 

• Memasukkan aspek E&S dari apa yang 

sedang dipantau (Kerangka Kerja 

Pemantauan dan Evaluasi/M&E) 

• Pelaksanaan LMP untuk kondisi kerja 

yang memadai dan aman, khususnya 

terkait dengan langkah-langkah mitigasi 

K3 dan COVID-19 di lapangan, syarat 

dan ketentuan ketenagakerjaan 

• LMP mencakup pengarusutamaan 

pertimbangan keselamatan tenaga 

kerja bagi surveyor/fasilitator 

• LMP mengadopsi ketentuan yang 

terkait termasuk upah yang setara, 

kebijakan tanpa diskriminasi, dan GRM 

bagi para pekerja 

• Menerapkan protokol pencegahan 

COVID-19 selama dilakukannya kegiatan 

yang melibatkan komunikasi tatap 

muka 

DRC • ESCOPs 

• LMP 

• Pencegahan dan 

Pengendalian 

Penularan 

Covid-19 

Pengembangan prakiraan banjir 

terpadu dan sistem manajemen 

informasi termasuk ruang 

kontrol nasional 

• Timbulan dan pembuangan limbah 

(misalnya kertas dan sisa makanan dan 

limbah konstruksi jika melibatkan 

konstruksi) dan limbah elektronik dari 

perangkat keras TIK (misalnya kartrid) 

• Kurangnya konsultasi yang inklusif, 

transparan, dan bermakna dengan 

pemangku kepentingan terkait 

S&L: Rendah 

hingga 

Sedang 

ESS1, 

ESS2, 

ESS3, 

ESS4, 

ESS5, 

ESS7, 

ESS10 

• Penerapan ESCOP terutama untuk 

penanganan limbah 

• Konsultasi dan penyebaran informasi 

yang memadai kepada pemangku 

kepentingan terkait 

• Implementasi LMP dengan 

memasukkan pengarusutamaan 

pertimbangan keselamatan personel, 

khususnya terkait kesehatan dan 

Dit. Bina 

Teknik 

dan Dir. 

Bina 

O&M 

• LMP  

• ESCOP 

• COVID-19 IPC 

• Kerangka Acuan 

Kerja (KAK) dan 

dokumen 

penawaran bagi 

para penyedia 

pihak ketiga 
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Jenis kegiatan Potensi risiko 
Tingkat 

risiko 
ESS Langkah Mitigasi PIU Instrumen 

• Diskriminasi (mis., perekrutan, syarat dan 

ketentuan kerja, pemutusan hubungan 

kerja, dll.) di tempat kerja untuk tenaga 

kerja yang terlibat, termasuk surveyor 

dan/atau fasilitator lapangan 

• Kondisi kerja yang buruk dan risiko serta 

bahaya keselamatan tenaga kerja 

• Potensi penyebaran COVID-19 pada pekerja 

dan masyarakat  

• Polusi udara dan debu, ketika melibatkan 

konstruksi 

• Kesehatan dan keselamatan pekerja dan 

masyarakat 

keselamatan kerja serta tindakan 

mitigasi COVID-19 di lapangan 

• LMP untuk mengadopsi syarat dan 

ketentuan ketenagakerjaan yang 

relevan sebagaimana berlaku untuk 

pekerja sesuai dengan ESS2, termasuk 

kebijakan tidak ada diskriminasi, GRM 

pekerja, dll. 

• Persyaratan ESHS yang relevan untuk 

dimasukkan ke dalam TOR dan 

dokumen penawaran jika pekerjaan 

yang relevan akan dialihdayakan 

• Penerapan screening ES dan ESMP 

ketika melibatkan konstruksi 

memasukkan 

aspek 

lingkungan 

hidup dan sosial 

(E&S) 

• SEP dan FGRM 

• ESMP 

Pengembangan pedoman 

teknis, standar, dan prosedur, 

prakiraan banjir dan sistem 

monitoring informasi 

 

 

• Kondisi kerja yang buruk selama 

pengembangan dokumen dan sistem 

• Potensi penyebaran COVID-19 pada para 

pekerja karena kunjungan/pemeriksaan 

lapangan dan jika rapat koordinasi 

dilakukan secara luring (offline) 

• Risiko dan bahaya keselamatan tenaga kerja 

akibat kunjungan/pemeriksaan lapangan 

dan jika rapat koordinasi dilakukan secara 

luring (offline) untuk mendukung 

pengembangan dokumen dan sistem 

• Kurangnya konsultasi inklusif dengan para 

penerima manfaat sasaran dan/atau 

pemangku kepentingan yang relevan dalam 

mengembangkan dokumen dan sistem 

S&L: Rendah 

hingga 

Sedang 

ESS2, 

ESS3, 

ESS6, 

ESS10 

• Pedoman dan SOP memasukkan ESS 

yang terkait 

• Penerapan ESCOPs  

• Pelaksanaan LMP untuk kondisi kerja 

yang memadai dan aman, khususnya 

terkait dengan langkah-langkah mitigasi 

K3 dan COVID-19 di lapangan, syarat 

dan ketentuan ketenagakerjaan 

• LMP mencakup pengarusutamaan 

pertimbangan keselamatan tenaga 

kerja bagi surveyor/fasilitator 

• Menerapkan SEP, dengan prinsip 

inklusif, transparansi dan partisipatif 

dalam mengembangkan/melakukan 

penilaian, pedoman dan prosedur, serta 

petunjuk teknis 

Dit. Bina 

Teknik 

dan Dir. 

Bina 

O&M 

• ESCOPs 

• LMP  

• Kerangka Acuan 

Kerja (KAK) dan 

dokumen 

penawaran bagi 

para penyedia 

pihak ketiga 

memasukkan 

aspek 

lingkungan 

hidup dan sosial 

(E&S)  
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4 Proses Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial 

Bagian ini memberi pedoman mengenai (a) penyaringan dan pelingkupan lingkungan hidup dan sosial 

dari potensi risiko dan dampak dari sub-proyek yang diusulkan; (b) integrasi E&S ke dalam desain 

proyek dan penyusunan instrumen E&S dan/atau adopsi alat pengelolaan E&S; (c) integrasi E&S ke 

dalam pengadaan; (d) proses kajian ulang dan persetujuan; (e) pemantauan dan pelaporan aspek 

lingkungan hidup dan sosial. Pengaturan kelembagaan disajikan untuk memperjelas siapa yang akan 

bertanggung jawab dan/atau terlibat dalam setiap proses pengelolaan. Proses pengelolaan E&S secara 

keseluruhan berdasarkan NUFReP disajikan pada Gambar 2. 

Gambar 2. Proses Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial NUFReP 

Subproyek/kegiatan yang diusulkan 

Tahap penyaringan 1: Daftar Negatif 

Tahap penyaringan 2: Daftar Periksa Lingkungan 

Hidup dan Sosial 

Jika diperlukan dokumen terpisah, maka susun instrumen lingkungan hidup dan sosial, antara lain: 
 

Rencana Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP) 
Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (E&S Management Plan, ESMP) 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)  
ESMP Kontraktor 

Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan di Tingkat Kota (Stakeholder Engagement Plan, SEP) 
Prosedur Pelaporan Kejadian Insiden 

Dan lainnya, sesuai kebutuhan subproyek 

Pelaksanaan instrumen lingkungan hidup dan sosial dan pengembangan subproyek sesuai 

kebutuhan instrumen 

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

Pengelolaan lingkungan hidup dan sosial untuk dimasukkan ke dalam dokumen pengadaan 

Kajian dan persetujuan instrumen lingkungan dan sosial oleh PIU/NPIU/CPIU/CPMU/Bank Dunia 

Integrasi 

pengelolaan 

E&S ke desain 

proyek 

Hasil penyaringan disertakan ke dalam Rencana 

Kerja Tahunan (AWP) dan prioritisasi sub-proyek 
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Prinsip pengelolaan risiko lingkungan hidup dan sosial serta potensi dampak yang terkait dengan 

NUFReP adalah sebagai berikut: 

• Proyek ini akan membiayai kegiatan Komponen 2, uji tuntas tanah awal (preliminary land due 

diligence) adalah proses yang dipersayaratkan, yang harus dilakukan dalam penyusunan 

Rencana Kerja Tahunan. Uji tuntas tanah merupakan bagian integral dari persiapan 

pengadaan tanah dan/atau pembebasan tanah milik pemerintah/negara, dan ini harus 

dibuktikan dengan dokumen yang memadai. Semua tuntutan atas tanah dan penggunaan 

tanah secara formal dan informal harus diselesaikan sesuai dengan ESS 5 sebelum dimulainya 

kegiatan konstruksi (termasuk persiapan dan penggusuran tanah). 

• Sub-proyek harus menghindari, atau meminimalkan jika tidak dapat dihindari, dampak negatif 

terhadap lingkungan hidup dan sosial [silakan lihat penyaringan], termasuk pengadaan lahan 

dan warga yang terkena dampak [silakan lihat LARPF, termasuk cara-cara sistematis untuk 

menghindari, meminimalkan, dan mengurangi dampak terhadap lingkungan hidup dan sosial], 

konversi signifikan dari ekosistem alami [silakan lihat Kerangka Kerja Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati], dan badan pelaksana harus mengeksplorasi desain alternatif yang 

layak untuk menghindari atau meminimalkan dampak negatif dan/atau meningkatkan 

dampak positif; Di bawah NUFReP, diperkirakan tidak ada pengadaan tanah terhadap lahan 

Masyarakat Adat dan/atau tidak ada pengadaan tanah di mana terdapat Masyarakat Adat. 

• Jika terdapat Masyarakat Adat dan kegiatan yang diusulkan kemungkinan akan menimbulkan 

pembatasan akses ke sumber daya alam, Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa 

Paksaan (Padiatapa/FPIC) harus dipastikan sebelum pelaksanaan kegiatan sub-proyek di 

wilayah/lahan subjek. 

• Setiap subproyek yang memiliki potensi terhadap lingkungan hidup dan sosial yang negatif 

harus dilengkapi dengan instrumen yang tepat untuk mengurangi dan mengatasi dampak 

tersebut; dan 

• Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tindakan lingkungan hidup dan sosial akan menjadi 

bagian dari pengaturan pemantauan dan pelaporan proyek secara keseluruhan. 

4.1. Penyaringan Kelayakan Sub-Proyek 

Harus dilakukan penyaringan terhadap semua sub-proyek NUFReP untuk: (a) menentukan kelayakan 
untuk pembiayaan; (b) mengidentifikasi risiko lingkungan hidup dan sosial utama serta potensi 
dampaknya; dan (c) menentukan instrumen lingkungan hidup dan sosial yang sesuai untuk menilai 
dan mengelola risiko tersebut. 

Setiap PIU, NPIU, dan CPIU akan melakukan penyaringan kelayakan untuk sub-proyek yang diusulkan 

melalui Daftar Negatif sesuai dengan pedoman di Lampiran 2 ESMF ini. Untuk sub-proyek yang 

diusulkan oleh Balai/Balai Besar Wilayah Sungai (BWS/BBWS), penyaringan Daftar Negatif akan 

dilakukan oleh BWS/BBWS dan hasilnya akan ditinjau dan disetujui oleh Direktorat Sungai dan Pantai 

(SUPAN). Proses ini akan tercermin dalam rencana kerja tahunan yang disampaikan oleh BWS/BBWS 

kepada SUPAN. Hanya dengan lolos dari Daftar Negatif, proses penyaringan dapat dilanjutkan ke 

tahap penyaringan berikutnya sesuai dengan pedoman di Bagian 4.2 di bawah.   

4.2. Penyaringan Risiko Lingkungan Hidup dan Sosial Sub-Proyek 

Setiap PIU, NPIU, dan CPIU akan melakukan penyaringan teknis lingkungan dan sosial untuk sub-

proyek yang diusulkan, dengan dukungan teknis dari konsultan/spesialis lingkungan dan sosial, 
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menggunakan alat penyaringan dalam Lampiran 3 untuk menilai potensi risiko dan dampak lingkungan 

dan sosial, serta untuk membantu dalam menentukan persyaratan instrumen E&S. Keputusan 

kategori risiko sub-proyek akan dibuat oleh PIU, NPIU, dan CPIU dengan dukungan teknis dari 

spesialis/konsultan E&S masing-masing dan: 

- CPIU (Direktorat Sungai dan Pantai/SUPAN) untuk sub-proyek yang diusulkan dengan risiko 
tinggi (high) hingga cukup tinggi (substantial). SUPAN akan melakukan verifikasi dan 
memberikan izin atas hasil penyaringan yang dilakukan oleh BWS/BBWS dan dapat meminta 
informasi tambahan dari BWS/BBWS bila diperlukan, sebelum memberikan izin; 

- Masing-masing PIU, NPIU, dan CPIU untuk subproyek yang diusulkan dengan risiko sedang 

hingga rendah.  

Semua PIU, NPIU, dan CPIU akan menyerahkan rencana kerja tahunan kepada CPMU, yang akan 

memberikan informasi mengenai hasil penyaringan E&S. Rencana kerja tahunan harus dapat 

mengidentifikasi risiko lingkungan hidup dan sosial awal dari sub-proyek yang diusulkan dengan 

menggunakan informasi yang tersedia dan konsultasi berbekal informasi yang terkait. Informasi risiko 

awal tersebut harus disertai dengan uraian singkat mengenai perkiraan risiko E&S dan proposal 

indikatif untuk tindakan mitigasi berdasarkan ESMF. Setelah tingkat risiko dan penilaian telah 

ditetapkan, instrumen E&S yang terkait akan diidentifikasi dan dikembangkan untuk setiap kegiatan 

sub-proyek.  

Alat penyaringan risiko E&S subproyek 

Penyaringan risiko E&S subproyek akan dilakukan untuk menentukan tingkat penilaian dan 

perencanaan lingkungan hidup dan sosial yang diwajibkan bagi subproyek yang memenuhi syarat, 

sebanding dengan tingkat risiko dan potensi dampak terkait. Penyaringan ini akan 

mempertimbangkan: (i) jenis, lokasi, sensitivitas dan skala kegiatan; (ii) sifat dan besarnya potensi 

risiko dan dampak E&S. Jika pengadaan tanah/pembebasan tanah milik pemerintah/ negara 

diantisipasi, informasi yang diwajibkan untuk dimasukkan ke dalam alat penyaringan adalah: 

bagaimana status kepemilikan tanah yang diklaim dan dengan tipe dokumentasi apa? [apakah itu 

tanah milik pemerintah dan/atau milik negara dan/atau tanah milik pribadi]; apakah ada penggunaan 

tanah sebelumnya? [jika pemukiman kembali diantisipasi: berapa banyak tempat tinggal, bangunan 

lain dan aset pribadi lainnya seperti pohon dan tanaman tegakan yang akan terkena dampak?]; berapa 

banyak pemilik/penghuni tanah yang akan terkena dampak?; seberapa luas tanah tersebut; dan 

apakah LARAP telah disusun. (iii) kapasitas lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko 

dan dampak tersebut dengan cara-cara yang sesuai dengan ESS; dan (iv) wilayah risiko lainnya yang 

mungkin berkaitan dengan pelaksanaan langkah-langkah dan hasil mitigasi E&S, tergantung pada 

kegiatan sub-proyek tertentu dan konteks di mana hal tersebut dikembangkan. Alat penyaringan risiko 

E&S sub-proyek, yang disajikan di Lampiran 3, dapat disesuaikan selama pelaksanaan proyek sesuai 

dengan perkembangan peraturan dan standar Pemerintah Indonesia yang terkait. 

4.3. Integrasi dengan Desain Proyek dan Penyusunan Instrumen Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dan Sosial 

Proyek ini akan berusaha untuk menyertakan pengelolaan lingkungan hidup dan sosial ke dalam 

desain dan kegiatan proyek sejauh mungkin dan untuk mengembangkan instrumen tambahan 

(terpisah) bila diperlukan. Dengan memahami sifat proyek, integrasi pengelolaan sosial dan 

lingkungan hidup dapat diterapkan ke semua komponen, sementara Komponen 2 mengenai Tindakan 

Ketangguhan Banjir akan memerlukan dokumen tambahan yang terpisah dan tindakan E&S. 
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4.3.1 Integrasi pengelolaan lingkungan hidup dan sosial di bawah semua komponen 

Komponen 1 bertujuan untuk memperkuat kebijakan dan kelembagaan yang memungkinkan untuk 

meningkatkan ketangguhan terhadap banjir. Komponen ini akan membiayai studi dan penilaian (untuk 

perencanaan investasi), peralatan dan pengembangan dokumen teknis dan E&S, rapat koordinasi dan 

pelibatan pemangku kepentingan untuk proyek nasional, pelatihan, konsultasi serta biaya operasional 

dan peralatan. Komponen 2 bertujuan untuk mendukung langkah-langkah struktural dan non-

struktural untuk meningkatkan ketangguhan banjir kota-kota yang berperan serta. Secara prinsip, 

risiko lingkungan hidup dan sosial akan diintegrasikan untuk pemilihan desain [infrastuktur dan 

rekayasa] dan lokasi sub-proyek untuk menghindari pemukiman kembali, dan jika tidak terelakkan, 

untuk meminimalisir dampaknya. Hal ini akan dilakukan melalui 1) mengarusutamakan penyaringan 

awal E&S (termasuk uji tuntas tanah awal) ke dalam Rencana Kerja Tahunan (AWP) dan 2) pelibatan 

proaktif terhadap spesialis lingkungan hidup dan sosial selama persiapan proyek. Spesialis ini akan 

direkrut pada tahap dini dari persiapan proyek agar dapat memberikan saran akan hal tersebut. 

Selama penyusunan LARAP, proyek akan melakukan penilaian sosial yang sistematis (termasuk status 

kepemilikan lahan, penggunaan lahan sebelumnya, dan dampak sosio-ekonomipendapatan terhadap 

Warga Terdampak Proyek) untuk menilai potensi dampak sosio-ekonomi dan memitigasi dampak 

tersebut. Dalam LARAP, upaya pemulihan pendapatan akan disertakan dan dilaksanakan untuk 

penghuni tanah yang hak penguasaan atas tanahnya tidak dapat diakui. Sementara untuk penghuni 

tanah yang hak penguasaan atas tanahnya diakui, kompensasi untuk kehilangan 

pendaparan/gangguan mata pencaharian akan disertakan dan dinilai di bawah Non-Fisik [Premium] 

komponen dari kompensasi. Detail tersedia di dokumen LARPF (dokumen terpisah). Komponen 3 

bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Proyek. Persyaratan umum seperti tindakan pencegahan 

COVID-19 akan berlaku di semua Komponen. Sejalan dengan ketentuan ESS 1, persyaratan berikut ini 

harus diadopsi untuk kegiatan bantuan teknis yang terkait dan sesuai dengan sifat risiko dan 

dampaknya: 

Mendukung perumusan kebijakan dan peraturan atau kerangka hukum 

Kebijakan dan peraturan yang didukung oleh proyek ini mungkin memiliki potensi implikasi lingkungan 
hidup dan sosial di tingkat hilir jika diberlakukan selama pelaksanaan proyek dan di masa depan di luar 
siklus hidup proyek. Sebagai bagian dari perumusan kebijakan dan regulasi, CPIU, NPIU, dan PIU 
haruslah: 

• Mengintegrasikan tujuan lingkungan hidup dan sosial ke dalam proses pengembangan 
kebijakan dan peraturan. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang terkait harus mencakup penilaian 
implikasi lingkungan hidup dan sosial hilir yang dilakukan oleh para ahli yang memiliki 
kualifikasi dan dalam konsultasi dengan para pemangku kepentingan yang berpotensi terkena 
dampak. Hal ini juga mencakup analisis alternatif yang sistematis dan komprehensif di mana 
terdapat potensi trade-off lingkungan hidup dan sosial yang signifikan. Kerangka Acuan Kerja 
akan menjadi bahan peninjauan dan persetujuan oleh Bank. 

• Mendorong transparansi melalui peran serta pemangku kepentingan dan keterbukaan 
informasi sebagai bagian dari proses pengembangan dan penegakan kebijakan dan peraturan. 
Memasukkan ketentuan keterlibatan pemangku kepentingan dan transparansi sebagai bagian 
dari produk peraturan. 

• Mendorong pengembangan kapasitas lembaga untuk pengelolaan lingkungan hidup dan 
sosial sebagaimana dijabarkan lebih lanjut di bawah ini. 

• Mengintegrasikan peran serta pemangku kepentingan setempat dalam rencana investasi 
ketangguhan banjir multi-tahun dan multi-sektor. Detail platform dan rencana tersedia dalam 
dokumen Kerangka Kerja Pelibatan Pemangku Kepentingan (SEF). 
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Integrasi ke desain teknis 

• Mengintegrasikan tujuan lingkungan hidup dan sosial ke dalam teknis desain subproyek. KAK 
yang terkait harus mencakup penilaian implikasi lingkungan hidup dan sosial hilir yang 
dilakukan oleh para ahli yang memiliki kualifikasi dan dalam konsultasi dengan para pemangku 
kepentingan yang berpotensi terkena dampak. Hal ini juga mencakup analisis alternatif (misal, 
desain, solusi teknis, lokasi, dsb.) yang sistematis dan komprehensif di mana terdapat potensi 
trade-off lingkungan hidup dan sosial yang signifikan. Kerangka Acuan Kerja akan menjadi 
bahan peninjauan dan persetujuan oleh Bank. 

• Mengintegrasikan indikator sosial dan lingkungan hidup untuk Pemantauan dan Evaluasi dari 
keseluruhan pelaksanaan sub-proyek. 

• Mendorong transparansi melalui peran serta pemangku kepentingan dan keterbukaan 
informasi sebagai bagian dari proses pengembangan desain dan kajian proyek. Memasukkan 
ketentuan keterlibatan pemangku kepentingan dan transparansi sebagai bagian dari produk 
desain dan kajian. 

• Mendorong pengembangan kapasitas lembaga untuk pengelolaan lingkungan hidup dan 
sosial sebagaimana dijabarkan lebih lanjut di bawah ini. 

Peningkatan Kapasitas 

Walaupun kegiatan pengembangan kapasitas itu sendiri memiliki dampak sosial atau lingkungan hidup 

yang minimal atau tidak ada sama sekali, kegiatan tersebut mungkin melibatkan pemberian dukungan 

kepada badan dan lembaga dalam melaksanakan atau mengawasi kegiatan yang berpotensi memiliki 

implikasi sosial dan lingkungan hidup yang signifikan. Dukungan pengembangan kapasitas dapat 

memberikan kesempatan untuk membangun kapasitas kelembagaan dengan mengintegrasikan 

kepedulian lingkungan hidup dan sosial ke dalam peran dan tanggung jawab yang terkait. Hal ini dapat 

dicapai melalui pelatihan, dukungan untuk operasi, penetapan standar teknis dan kerangka hukum, 

pemantauan dan pelaporan, dll., bagi para mitra sasaran. 

 

4.3.2 Pengelolaan lingkungan hidup dan sosial tambahan di bawah Komponen 2 

Setelah penyaringan dilakukan dan lokasi spesifik dari lokasi subproyek telah dikonfirmasi, proyek 

harus menyusun instrumen pengelolaan lingkungan hidup dan sosial yang diwajibkan. Potensi risiko 

dan dampak lingkungan hidup dan sosial dari sub-proyek Komponen 2 (lihat Chapter 3.2), terutama 

sub-proyek yang melibatkan pekerjaan sipil, akan dinilai berdasarkan desain proyek, kondisi paduk 

(baseline) dan sensitivitas entitas yang mungkin terkena dampak negatif (misalnya, masyarakat, 

ekosistem, spesies). Potensi dampak akan dicirikan menurut: (i) jenisnya (langsung atau tidak 

langsung; positif atau negatif); (ii) durasi/lingkup sementara (permanen atau sementara (jangka 

pendek atau jangka panjang); (iii) jangkauan geografis (lokal, regional atau nasional); dan (iv) 

signifikansinya (rendah, sedang, cukup tinggi atau tinggi) termasuk jumlah orang/rumah tangga yang 

berpotensi terkena dampak. Tindakan yang diusulkan untuk menghindari, menurunkan atau 

mengurangi potensi dampak/risiko yang merugikan atau untuk meningkatkan manfaat akan 

ditentukan untuk tahap desain, konstruksi dan operasi. Instrumen yang terkait termasuk izin 

lingkungan hidup, Rencana Mitigasi Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMP) khusus lokasi, LARAP, dan 

lain-lain.  

NUFReP tidak akan membiayai relokasi Warga Terdampak Proyek (WTP) ke lokasi pemukiman baru. 

Namun, jika pemerintah daerah, dengan berkonsultasi dengan WTP, hendak menyediakan lokasi 

pemukiman baru (misal, rumah subsidi sementara), langkah ini akan dipertimbangkan sebagai Fasilitas 

Terkait (lihat bagian 4.3.3 Fasilitas Terkait) dan harus mengikuti ESS 5 dan ESS 10 Bank Dunia. 
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Sebagaimana juga dielaborasi di 4.3.1, jika penyaringan E&S menemukan bahwa subproyek mungkin 

akan berdampak terhadap tanah/aset milik privat dan/atau penghuni informal dari tanah publik, 

LARAP harus disusun, tanpa memperhatikan legalitas dari kepemilikan lahan [LARAP akan berusaha 

memperjelas siapa yang berhak atas tanah/pengguna tanah terdaftar dan penghuni tanah informal]. 

Semua instrumen rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali, dan selanjutnya laporan 

pelaksanaannya, harus diserahkan kepada Bank Dunia untuk dikaji dan harus memperoleh 

pernyataan Tidak Keberatan dari Bank Dunia sebelum dimulainya pekerjaan sipil (termasuk 

persiapan lahan/aktivitas pembebasan). 

Semua instrumen penilaian lingkungan hidup dan sosial harus mendapat pernyataan Tidak 

Keberatan dari Bank Dunia sebelum dimulainya pekerjaan sipil. Mengenai LARAP, LARAP yang telah 

disepakati harus dilaksanakan sebelum pekerjaan sipil dimulai. 

4.3.3 Fasilitas Terkait 

ESMF ini berlaku untuk semua komponen dan kegiatan yang dibiayai oleh NUFReP, termasuk Fasilitas 

Terkait sesuai dengan Kerangka Lingkungan Hidup dan Sosial Bank Dunia. Fasilitas tersebut termasuk 

fasilitas dan/atau kegiatan yang tidak didanai sebagai bagian dari proyek ini dan yang: 

a. secara langsung dan signifikan terkait dengan proyek 

b. dilakukan atau direncanakan untuk dilakukan secara bersamaan dengan proyek ini dan 

diperlukan agar proyek ini dapat berjalan dan tidak akan dibangun, diperluas, atau dilakukan 

jika tidak ada proyek ini  

Keberadaan fasilitas terkait dan risikonya harus dinilai sebagai bagian dari proses penyaringan lokasi 

dan pemilihan lokasi. Koordinasi dan kolaborasi terkait dengan instansi terkait dan/atau badan 

pelaksana dari fasilitas terkait yang teridentifikasi akan dilakukan untuk memastikan penerapan 

ketentuan ESS secara konsisten di seluruh fasilitas tersebut. 

Badan pelaksana harus mengidentifikasi risiko dan dampak jika terdapat Fasilitas Terkait tersebut di 

proyek. Ini termasuk segala bentuk investasi yang dimobilisasi oleh pemerintah daerah untuk 

mendukung aktiviitas proyek. Sebagai bagian dari identifikasi risiko, analisis harus memuat sifat dari 

fasilitas tersebut dan risiko masing-masing dapakah PIU memiliki pengaruh untuk menegakkan 

ketentuan ESS di seluruh fasilitas tersebut. PIU/CPIU harus menangani risiko dampaknya dengan cara 

yang proporsional dengan kendali atau pengaruhnya terhadap Fasilitas Terkait tersebut. 

Selain kegiatan yang terkait dengan aktivitas pengadaan tanah, lokasi pembuangan kerukan dan area 

pengambilan timbunan pasir, tanah, batu, dan/atau sumberdaya alami untuk tujuan konstruksi juga 

termasuk ke dalam Fasilitas Terkait di bawah NUFReP, yang mana operasionalnya masuk ke dalam 

ESMF ini dan persyaratan Pemerintah Indonesia. Penanganan material kerukan harus mengikuti 

proses di ESMF ini, sementara penilaian sosial dan lingkungan dari subproyek akan menyertakan 

praktik-praktik verifikasi yang digunakan penyuplai dalam proses pembelian komoditas sumberdaya 

alam. 

4.4 Integrasi ke dalam Pengadaan 

Persyaratan Lingkungan Hidup dan Sosial berlaku untuk semua pengadaan yang dianggap terjadi di 

bawah NUFReP, termasuk pekerjaan sipil, pekerjaan konsultan/bantuan teknis, barang-barang lainnya 

dan penyediaan terkait jasa. Persyaratan Lingkungan Hidup, Sosial, Kesehatan, dan Keselamatan 

(ESHS), ketentuan pencegahan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (Sexual Exploitation and 

Abuse/Sexual Harrassment, SEA/SH) dan Kekerasan berbasis Jender  (Gender-based Violence, GBV) 



 

75 
 

yang terkait harus diintegrasikan ke dalam Kerangka Acuan Kerja, dokumen lelang, dan kontrak 

dengan penyedia jasa/pihak ketiga untuk kegiatan sesuai dengan Pelelangan Kompetitif Internasional 

Terbuka dengan menggunakan Dokumen Standar Pengadaan Bank Dunia untuk proyek yang didanai 

oleh IBRD atau IDA. Untuk Pelelangan Kompetitif Nasional, Dokumen Pelelangan Pemerintah yang 

dapat diterima oleh Bank akan digunakan. Dalam hal dokumen pengadaan tersebut harus meliputi, 

sebagaimana disetujui oleh Bank, ketentuan untuk secara memadai mitigasi terhadap lingkungan 

hidup dan sosial (termasuk SEA/SH), risiko dan dampaknya, termasuk:  

1. Dimasukkannya ketentuan ESHS, SEA/SH dan GBV yang terkait ke dalam dokumen lelang 

untuk pekerjaan sipil, barang dan jasa yang terkait. 

2. Pengajuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial Kontraktor (C-ESMP) yang 

mematuhi ketentuan ESHS Proyek sebagai bagian dari dokumen penawaran; 

3. Penyampaian Rencana Strategi Pengelolaan dan Pelaksanaan (Management Strategy and 

Implementation Plan, MSIP) atau format lainnya dari rencana dan strategi untuk mengelola 

risiko ESHS; 

4. Template ESMP spesifik proyek dan ESCOP yang dicantumkan dalam dokumen penawaran; 

5. Pelaksanaan pengelolaan ESHS harus dimasukkan di dalam Rencana Anggaran Biaya (Bill of 

Quantities, BoQs) dari masing-masing pekerjaan. Pelaksanaan ESHS yang dapat didanai 

dengan provisional sums akan dijelaskan di dalam KAK Proyek; 

6. Ketentuan dari Deklarasi ESHS; 

7. Personil ESHS utama yang diperlukan untuk menerapkan persyaratan ESHS; 

8. Persyaratan pelaporan dan pemantauan ESHS; 

9. Pedoman Perilaku untuk mencegah SEA/SH dan GBV dan mempromosikan perilaku hormat 

Semua rancangan dokumen pengadaan akan dikembangkan oleh PIU, NPIU, dan CPIU dengan bantuan 

spesialis/konsultan E&S mereka, akan direviu oleh spesialis/konsultan E&S yang terkait di CPIU untuk 

dokumen pengadaan yang disusun oleh BWS/BBWS, dan diserahkan kepada Bank Dunia untuk dikaji 

dan mendapat pernyataan tidak ada keberatan sebelum pengumuman Permintaan untuk Pernyataan 

Minat (Expression of Interest, EOI) dan/atau Permintaan Usulan (Request for Proposal, RFP) (jika 

kegiatan tersebut tunduk pada kajian Bank Dunia sebelumnya sesuai dengan Rencana Pengadaan yang 

telah disepakati). Jika diperlukan adanya tindakan korektif, Bank Dunia akan memberitahu badan 

pelaksana dan harus dilakukan perubahan dan diterima sebelum pekerjaan sipil dimulai. 

4.5 Kajian Ulang dan Persetujuan  

Semua instrumen pengelolaan lingkungan hidup dan sosial, termasuk dokumen pengadaan dan ESMP 
khusus lokasi yang disusun oleh kontraktor pihak ketiga, harus dikaji secara internal oleh 
spesialis/konsultan lingkungan hidup dan sosial di PIU, NPIU, dan CPIU. ESMP khusus lokasi dan 
instrumen E&S lainnya yang disusun oleh kontraktor pihak ketiga harus dikaji dan disetujui oleh 
insinyur/konsultan pengawasan dan/atau jabatan yang setara yang dipekerjakan oleh PIU. Kerangka 
Acuan Kerja (KAK) untuk Studi Kelayakan (FS), Detailed Engineering Design (DED), serta studi dan/atau 
penilaian terkait lainnya untuk mendukung Komponen 2 harus dikaji dan disetujui oleh spesialis E&S 
Bank sebelum pelaksanaan konstruksi. 

Izin internal untuk instrumen E&S dibagi berdasarkan tingkat risikonya sebagai berikut: 

• Oleh CPIU (SUPAN) untuk sub-proyek dengan risiko tinggi (high) dan cukup tinggi (substantial) 
Direktorat Sungai dan Pantai (SUPAN) akan melakukan kajian dan memberikan izin, maka Dit. 
SUPAN dapat meminta informasi tambahan untuk desain teknis dan instrumen E&S dari 
BWS/BBWS dengan klasifikasi risiko yang dicatat sebagai “tinggi” dan “cukup tinggi”. 
Pekerjaan sipil di bawah Komponen 2 mengantisipasi pembangunan infrastruktur berskala 
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besar yang terkait dengan potensi adanya pengadaan tanah dan pemukiman kembali, yang 
risikonya dikategorikan sebagai risiko tinggi hingga risiko cukup tinggi (lihat Bab 3.2). 

• Oleh masing-masing PIU, NPIU, dan CPIU untuk sub-proyek dengan risiko sedang hingga 

rendah 

Instrumen lingkungan hidup dan sosial yang dikaji dan diberi izin secara internal akan diserahkan oleh 

CPMU kepada Bank Dunia untuk dikaji dan mendapat pernyataan tidak keberatan.  

Dalam hal persetujuan lingkungan hidup diberikan berdasarkan kegiatan sub-proyek tertentu, kajian 

dan perizinan yang terkait harus mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku mengenai Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. PIU diharapkan untuk memastikan bahwa persetujuan lingkungan hidup diberikan 

sebelum dimulainya proyek sebagaimana diatur. Izin dari Badan Lingkungan Hidup di tingkat 

Kota/Provinsi/Pusat harus dicatat sebagai bagian dari pemantauan dan kajian internal. 

Semua instrumen lingkungan hidup dan sosial harus mendapat pernyataan Tidak Keberatan dari 

Bank Dunia sebelum dimulainya pekerjaan sipil.  

Gambar 3 mengilustrasikan proses kajian dan persetujuan berdasarkan ESMF.  
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Gambar 3. Proses Kajian dan Persetujuan berdasarkan ESMF 
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4.6 Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan 

Setiap PIU, NPIU, dan CPIU bertanggung jawab atas pelaksanaan sehari-hari dan pengawasan 

pengelolaan lingkungan hidup dan sosial dari kegiatan mereka masing-masing, termasuk yang 

dilaksanakan oleh penyedia pihak ketiga, seperti kontraktor, LSM/OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) 

mitra dan badan pelaksana lainnya.  

Kegiatan terkait pekerjaan non-konstruksi (Di bawah Komponen 1 dan Komponen 3): pengelolaan dan 

pengawasan sehari-hari aspek E&S akan menjadi tanggung jawab masing-masing PIU, NPIU, dan CPIU 

yang mengelola setiap Komponen atau Sub-Komponen. Spesialis E&S dan/atau petugas penanggung 

jawab bidang (focal point) akan ditunjuk di setiap PIU, NPIU, dan CPIU untuk memberikan dukungan 

teknis dan dukungan pengawasan kepada badan pelaksana. Pendekatan partisipatif akan diterapkan 

untuk memungkinkan peran serta yang berarti dari para pemangku kepentingan setempat dalam 

pengembangan rencana investasi ketangguhan banjir multi-tahun dan multi-sektoral, dan studi dan 

penilaian lainnya. Ini termasuk mekanisme yang memungkinkan adanya umpan balik yang lebih 

terstruktur dari para pemangku kepentingan setempat selama perencanaan, pelaksanaan, dan 

pemantauan, seperti contoh pendekatan feedback loop melalui pertemuan masyarakat, forum warga, 

koordinasi lintas instansi pemerintah kota, forum koordinasi lintas kota; FGRM; dan pengungkapan 

secara teratur tentang pembaruan terkini tentang kemajuan Proyek.  

Kegiatan terkait pekerjaan konstruksi (Di bawah Komponen 2): Langkah tindakan mitigasi dan 

pengelolaan yang diuraikan dalam instrumen E&S (yaitu, RKL/RPL dari AMDAL, UKL/UPL, LARAP, dll.) 

akan dilaksanakan oleh kontraktor/konsultan perorangan dan diawasi oleh konsultan pengawas 

terkait yang direkrut oleh BWS/BBWS. Peran dan tanggung jawab konsultan pengawas tersedia di Bab 

6. Pemantauan lingkungan hidup dan sosial diperlukan untuk mengumpulkan informasi guna 

menentukan efektivitas tindakan mitigasi dan pengelolaan yang diterapkan dan untuk memastikan 

kepatuhan kontraktor terhadap instrumen pengelolaan E&S yang telah disetujui. Indikator lingkungan 

hidup dan sosial akan ditetapkan apabila langkah tindakan mitigasi dikonfirmasi dan masing-masing 

BWS/BBSWS (dengan dukungan dari Konsultan Pendukung Implementasi Proyek dan instansi terkait) 

akan ditugasi untuk memantau kepatuhan kontraktor selama pelaksanaan. Metode pemantauan 

harus memberikan jaminan bahwa langkah tindakan pengelolaan lingkungan hidup dan sosial 

dilakukan secara efektif. Beberapa kegiatan mungkin memerlukan pemantauan di luar tahapan 

konstruksi atau di luar masa proyek untuk mengatasi masalah pemeliharaan, penutupan, atau 

rehabilitasi dan ini akan ditetapkan dalam tahap desain. 

Dokumen pengadaan akan mengkonfirmasi interval pelaporan yang diharapkan dengan kontraktor, 

yang akan diwajibkan untuk menyerahkan laporan rutin mengenai indikator lingkungan hidup dan 

setiap kejadian yang mungkin berdampak buruk pada lingkungan hidup atau masyarakat yang terkena 

dampak yang timbul dari sub-proyek. Hal ini akan dimasukkan ke dalam laporan berkala PIU, NPIU, 

dan CPIU, dan CPMU untuk menyerahkan laporan berkala mengenai pelaksanaan pengelolaan E&S 

sebagai bagian dari laporan proyek ke Bank Dunia. 

CPMU melaporkan setiap enam bulanan kepada Bank mengenai: (i) temuan dan hasil ESIA (AMDAL 

atau UKL/UPL dan penilaian terkait lainnya) dan pelaksanaan ESMP (RKL/RPL) serta C-ESMP dan 

langkah tindakan kepatuhan yang telah disepakati; (ii) status pelaksanaan langkah tindakan mitigasi; 

(iii) temuan program pemantauan, dan (iv) catatan pengaduan. 
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Laporan: CPMU, dibantu oleh spesialis/konsultan E&S nasional, akan mengembangkan laporan 

pelaksanaan E&S. Pelaksanaan ESMF dan ESIA/ESMP spesifik lokasi, jika terkait, harus dipantau dan 

dilaporkan secara berkala setiap semester di dalam laporan kemajuan proyek kepada Bank Dunia. 

Rincian indikator lingkungan hidup dan sosial yang akan dipantau, termasuk frekuensi dan intensitas 

yang diharapkan, akan disajikan dalam Rencana Komitmen Lingkungan Hidup dan Sosial 

(Environmental and Social Commitment Plan, ESCP).   
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5 ESMF mengenai Pelibatan Pemangku Kepentingan, Keterbukaan 

Informasi, dan Mekanisme Penanganan Pengaduan 

5.1 Pelibatan Pemangku Kepentingan 

Pelibatan pemangku kepentingan adalah bagian penting dari pengelolaan lingkungan hidup dan sosial 

dan merupakan persyaratan berdasakan ESS 10 Bank Dunia. Kerangka Kerja Pelibatan Pemangku 

Kepentingan (Stakeholder Engagement Framework, SEF) telah dikembangkan (disajikan sebagai 

dokumen tersendiri) dan akan digunakan sebagai rujukan utama untuk perencanaan dan pelaksana 

pendekatan pelibatan secara keseluruhan dan kegiatan dengan para pemangku kepentingan yang 

terkait di seluruh siklus proyek.  

SEF telah dikembangkan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan utama di seluruh skala, 

pengaruh dan minat mereka relatif terhadap proyek, menetapkan kaidah untuk proses yang 

transparan, partisipatif dan inklusif, dan mengembangkan rencana pelibatan. Tujuan SEF adalah 1) 

sebagai pedoman bagi rencana pelibatan untuk membangun hubungan yang kuat, konstruktif, dan 

responsif dengan para pemangku kepentingan utama dan 2) mengidentifikasi peluang dan risiko dari, 

dan kepada, proyek dan para pemangku kepentingan, terutama Warga Terdampak Proyek dan 

kelompok-kelompok rentan di masyarakat yang terkena dampak.  

Para pemangku kepentingan utama untuk NUFReP dikategorikan sebagai berikut: 

- Pemerintah, termasuk pemerintah pusat dan daerah 

- Masyarakat di lokasi sasaran, terutama yang bertempat tinggal di bantaran sungai 

- Kelompok-kelompok terpinggirkan/rentan dalam masyarakat di lokasi sasaran 

- Para pihak yang berkepentingan, termasuk mitra pembangunan, LSM, dan sektor swasta, 

masyarakat dari desa tetangga, akademisi, media, dan para pihak lainnya. 

Analisis dan rencana pemangku kepentingan yang terperinci dapat ditemukan di SEF yang akan 

diadopsi bersama dengan ESMF ini. 

5.2 Keterbukaan Informasi 

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan peraturan 

perundang-undangan lainnya mengamanatkan lembaga pemerintah untuk menyampaikan informasi 

yang terkait kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan 

pembangunan, dan membentuk Mekanisme Penanganan Pengaduan (GRM).  

Sebagai bagian dari persiapan proyek, proyek ini telah melakukan konsultasi publik untuk keseluruhan 

desain proyek dan kegiatan yang diusulkan serta instrumen lingkungan hidup dan sosial yang 

berkaitan, seperti ESMF, SEF, LARPF, dan ESCP. Semua dokumen disampaikan dalam Bahasa Indonesia 

dan Bahasa Inggris sebelum pelaksanaan konsultasi tersebut minimal 10 hari kerja sebelum konsultasi 

publik dilaksanakan untuk memastikan aksesibilitas informasi yang disajikan kepada para peserta 

sasaran. Rancangan tersebut akan tersedia di situs web CPMU (https://www.sda.pupr.go.id).. 

Dokumen-dokumen tersebut telah diunggah ulang untuk turut serta memasukkan pandangan dan 

masukan para pemangku kepentingan dan notulen serta dokumen konsultasi disertakan sebagai 

lampiran dokumen. Bank Dunia mengunggah dokumen-dokumen ini di portal Bank Dunia setelah 

mendapat otorisasi dari CPMU. 
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Pada saat pelaksanaan NUFReP, informasi juga akan diunggah di masing-masing situs web BWS/BBWS 

untuk sub-proyek di bawah pengawasan teritorial/geografis mereka Selama pelaksanaan proyek, 

keterbukaan informasi akan disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan para pemangku kepentingan. 

Misalnya, instrumen pengelolaan lingkungan hidup dan sosial yang terkait akan disampaikan oleh PIU 

melalui situs web mereka dan saluran-saluran lain, seperti media sosial dan salinan cetak di kantor 

mereka yang tersedia untuk umum; untuk konsultasi masyarakat, fasilitator setempat akan 

melibatkan kepala desa (pra-konsultasi) dan memberikan ringkasan informasi proyek dalam bentuk 

tercetak (misalnya ringkasan laporan, infografis, brosur, dll.) sebelum forum desa dimulai. 

5.3 Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan 

Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan (Feedback and Grievance Redress Mechanism, 

FGRM) yang digunakan dalam proyek ini akan dilaksanakan selama NUFReP berlangsung. FGRM dapat 

direvisi berdasarkan pengalaman dan umpan balik dari para pemangku kepentingan dan disampaikan 

kepada publik dan diedarkan secara luas untuk memastikan semua pemangku kepentingan 

mengetahui proses dokumentasi dan penyelesaian pengaduan yang timbul dari kegiatan proyek. 

Pembiayaan FGRM dapat berasal dari alokasi anggaran untuk Komponen 3. 

Saluran 

Di bawah ini adalah saluran yang akan digunakan untuk menampung pengaduan: 

a. Situs web PPID Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat: https://www.sda.pu.go.id 

Email: kompusda@pu.go.id and kompu.sda@gmail.com  

Kunjungan langsung ke Kantor Proyek di Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, 

Jakarta Selatan 12110 

Telepon ke: (021) 7228497;  

b. Melalui situs web BWS/BBWS: 

• BWS Sumatera 2 (Medan): http://portalbwssumatera2.net/  

• BWS Kalimantan 3 (Banjarmasin): http://sda.pu.go.id/balai/bwskalimantan3/ 

• BWS Kalimantan 4 (IKN): https://sda.pu.go.id/balai/bwskalimantan4/  

• BBWS Pemali-Juana (Semarang): https://sda.pu.go.id/balai/bbwspemalijuana/  

• BWS Nusa Tenggara 1 (Bima): https://sda.pu.go.id/bwsnt1/ 

• BWS Sulawesi 1 (Manado): https://bwssul1-manado.net/ 

• BWS Sulawesi 2 (Gorontalo): https://sda.pu.go.id/balai/bwssulawesi2/  

c. Melalui fasilitator dan konsultan setempat yang akan langsung direkrut untuk mendukung 

pelaksanaan proyek. Detail akan ditetapkan lebih lanjut ketika pelaksanaan proyek. 

d. Salinan dalam bentuk cetak untuk disediakan di kantor kecamatan dan kantor Dinas Pekerjaan 

Umum kota-kota yang berpartisipasi di bawah NUFReP 

 

Dalam struktur organisasi FGRM, akan ada unit/petugas yang ditugasi untuk mengkoordinasikan dan 

mengoperasikan FGRM proyek di tingkat pusat dan daerah. Koordinator FGRM proyek di SISTRA 

bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan melakukan operasional sehari-hari dan mengawasi 

pelaksanaan FGRM secara keseluruhan. Spesialis sosial/Koordinator FGRM Pusat akan bertanggung 

jawab untuk mengkompilasi keseluruhan dokumen FGRM dari masing-masing BWS/BBWS, termasuk 

untuk Pemantauan dan Evaluasi (M&E) dan pelaporan, untuk diserahkan ke Bank Dunia.  

https://www.sda.pu.go.id/
mailto:kompusda@pu.go.id
mailto:kompu.sda@gmail.com
http://portalbwssumatera2.net/
http://sda.pu.go.id/balai/bwskalimantan3/
https://sda.pu.go.id/balai/bwskalimantan4/
https://sda.pu.go.id/balai/bbwspemalijuana/
https://sda.pu.go.id/bwsnt1/
https://bwssul1-manado.net/
https://sda.pu.go.id/balai/bwssulawesi2/
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Petugas FGRM di tingkat kota akan didukung oleh koordinator FGRM. Mereka akan bertanggung jawab 
atas dokumentasi sistematis dari keluhan yang dilaporkan/diidentifikasi; dan mengkomunikasikan 
kemajuan dan status penyelesaian keluhan kepada CPMU. 

FGRM untuk Eksploitasi dan Kekerasan Seksual/Kekerasan Terhadap Anak (Sexual Exploitation and 

Abuse, SEA / Violence Against Children, VAC) akan diperlakukan secara terpisah sesuai dengan Strategi 

Proyek dan Rencana Tindakan untuk SEA dan VAC (Lampiran 8). Spesialis/konsultan sosial proyek di 

CPMU akan dilatih untuk menangani FGRM terkait SEA/VAC berdasarkan pedoman praktik yang baik 

dari Bank Dunia dan bertindak sebagai penanggung jawab bidang (focal point) yang utama untuk 

keluhan terkait SEA/VAC. Ini termasuk berhubungan dengan penyedia layanan SEA/VAC atas 

permintaan para penyintas dan dokumentasi serta pelaporan yang terkait kepada CPMU dan Bank 

Dunia. 

FGRM khusus untuk para pekerja proyek juga akan dikembangkan dan disajikan secara terpisah dalam 

Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja (Lampiran 7). 

Petugas FGRM akan dipilih berdasarkan prestasi dan pertimbangan akan diambil untuk menghindari 

dan/atau meminimalkan benturan kepentingan. Semua individu yang ditunjuk yang terlibat di dalam 

proses investigasi tidak boleh memiliki kepentingan material, pribadi, atau profesional untuk 

investigasi dan tidak ada hubungan pribadi atau profesional dengan pelapor atau saksi. 

PIU juga dapat menugaskan orang yang dikhususkan untuk menangani keluhan dari sub-proyek 

tertentu, yang pemilihannya dilakukan sesuai dengan skala proyek dan masyarakat yang berpotensi 

terkena dampak. Mengingat BWS/BBWS, berkoordinasi dengan pemerintah kota, akan memainkan 

peran kunci dalam pengembangan Pengadaan Tanah dan Perencanaan Relokasi dalam hal konsultasi 

penerima manfaat, pemilihan, kompensasi kepada pemilik tanah/pengguna tanah, dukungan transisi 

dan relokasi, dan dukungan pemulihan mata pencaharian di bawah NUFReP; akan dibentuk 

penanggung jawab (PIC)/tim kerja untuk mengoordinasikan proses penanganan keluhan. Tim ini akan 

didukung oleh konsultan FGRM dari CPMU.  

Proses penanganan FGRM di tingkat proyek dapat ditemukan pada Gambar 4.  

Gambar 4. Proses FGRM di tingkat proyek 

 

  CPMU Komite Pengarah 
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6 Pengaturan Pelaksanaan ESMF  

6.1 Pengaturan Kelembagaan  

Pengelolaan lingkungan hidup dan sosial di bawah NUFReP akan mengikuti pengaturan kelembagaan 

proyek di mana pengawasan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan sosial secara 

keseluruhan akan menjadi tanggung jawab CPMU, yakni Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan 

Sumber Daya Air (SISTRA) di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian 

PUPR. Hal ini termasuk penyampaian laporan tengah tahunan kepada Bank. Pelaksanaan kegiatan 

subproyek sehari-hari, pengelolaan risiko dan pemantauannya yang sesuai akan menjadi tanggung 

jawab CPIU, NPIU, dan PIU untuk setiap komponen, masing-masing di tingkat pusat dan tingkat kota.  

Berkenaan dengan sub-proyek yang memerlukan instrument lingkungan hidup dan sosial, PIU akan 

bertanggung jawab untuk mengembangkan instrumen yang diperlukan dan Direktorat Sungai dan 

Pantai (SUPAN) di bawah Ditjen SDA Kementerian PUPR akan melakukan reviu dan memberikan izin 

internal. Untuk sub proyek yang tidak terkait dengan pekerjaan sipil (bukan kostruksi fisik), khususnya 

yang terkait dengan studi teknis, penilaian, dan/atau kegiatan yang melibatkan tenaga kerja, maka 

penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan dokumen lain yang diperlukan akan disusun dan disetujui 

secara internal oleh unit pelaksana masing-masing. Proyek ini akan membentuk Kelompok Kerja/Pokja 

di tingkat pusat dan kota. Pokja di tingkat pusat akan terdiri dari semua kementerian dan/atau 

lembaga pemerintah terkait di tingkat pusat, sedangkan pokja di tingkat kota akan terdiri dari instansi 

kota yang terkait dan perwakilan non-pemerintah seperti dari universitas, perwakilan dari masyarakat, 

dll. PIU, yakni BWS/BBWS, akan melakukan koordinasi dengan Pokja di tingkat kota mengenai kegiatan 

subproyek mereka. 

Konsultan eksternal lingkungan hidup dan sosial akan direkrut di bawah CPMU untuk memberikan 

bantuan teknis, bimbingan, dan peran pengawasan proyek dalam mengelola risiko lingkungan hidup 

dan sosial; dan juga akan direkrut di bawah Direktorat Sungai dan Pantai (SUPAN) yang bertindak 

sebagai CPIU untuk memberikan bantuan teknis, bimbingan, dan peran pengawasan dari sub-proyek 

yang dilakukan oleh BWS/BBWS. Tim khusus lingkungan hidup dan sosial (tim E&S) akan dibentuk -

termasuk perekrutan konsultan lingkungan hidup dan sosial- di bawah masing-masing BWS/BBWS 

untuk membantu pelaksanaan ESMF. Komposisi tim E&S yang diusulkan, serta persyaratan 

keterampilan mereka, akan dikaji berdasarkan kebutuhan pelaksanaan proyek. BWS/BBSWS dapat 

merekrut konsultan tambahan dengan keahlian khusus untuk dapat secara langsung mendukung 

mereka dalam mengelola risiko lingkungan hidup dan sosial tertentu, misalnya, spesialis tenurial, 

spesialis pemukiman kembali, spesialis gender, spesialis penyelesaian konflik, spesialis K3, dll. 

Konsultan tambahan ini akan melapor ke penanggung jawab bidang (focal point) lingkungan hidup dan 

sosial di BWS/BBWS. Konsultan tambahan ini mungkin ditempatkan di kantor dinas kota terkait untuk 

mendorong proses koordinasi yang lebih efektif. Selain itu, sebagai bagian dari proses pemantauan, 

konsultan pengawasan terhadap Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESIA/ESMP) yang 

dikembangkan akan direkrut oleh BWS/BBWS sesuai dengan parameter pemantauan yang terkait. 

Rangkuman peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan 

ESMF disajikan pada Tabel 6 di bawah ini. 
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Tabel 6. Peran dan tanggung jawab pelaksanaan ESMF di bawah NUFReP 

Unit Unit responsibilities Consultant responsibilities 

Unit Pengelolaan 

Proyek Pusat (CPMU) 

- Direktorat Sistem 

dan Strategi 

Pengelolaan Sumber 

Daya Air (SISTRA) di 

bawah Ditjen SDA, 

Kementerian PUPR 

- Pemantauan dan evaluasi di tingkat proyek 

- Koordinasi, pengawasan, dan 

bimbingan/dukungan teknis kepada 

CPIU/NPIU/PIU 

- Koordinasi dan konsolidasi laporan 

kemajuan pelaksanaan proyek 

- Pengawasan secara menyeluruh atas 

pengelolaan lingkungan hidup dan sosial 

- Memberikan izin internal akhir untuk 

instrumen lingkungan hidup dan sosial 

dengan klasifikasi 'berisiko tinggi (High)' 

yang disiapkan oleh BWS/BBWS 

- Mengkaji dan menyetujui pedoman dan 

petunjuk proyek 

- Memberikan pengawasan lingkungan hidup 

dan sosial secara keseluruhan dalam 

pengadaan kegiatan konstruksi 

- Mengkaji rekap pengaduan dan menyusun 

materi untuk pelaporan ke Bank Dunia 

(sebagai bagian dari laporan pelaksanaan 

pengelolaan lingkungan hidup dan sosial) 

- Merumuskan operasionalisasi 

ESMF, termasuk dokumen 

pedoman teknis 

- Membantu CPMU untuk 

memantau kepatuhan terhadap 

pengelolaan lingkungan hidup 

dan sosial 

- Memberikan masukan untuk 

evaluasi pelaksanaan ESMF 

- Merumuskan pelatihan dan 

pembangunan kapasitas, 

termasuk pelatihan ESMF dan 

topik terkait lainnya 

- Memberi pelatihan kepada para 

pemangku kepentingan 

mengenai ESMF dan topik 

terkait lainnya 

- Merekomendasikan perekrutan 

tenaga ahli dan/atau bantuan 

teknis untuk mendukung 

pengawasan pelaksanaan 

pengelolaan lingkungan hidup 

dan sosial di tingkat proyek jika 

diperlukan 

- Merekomendasikan tindakan 

korektif jangka menengah 

untuk pelaksanaan pengelolaan 

lingkungan hidup dan sosial jika 

diperlukan 

- Melakukan analisis tingkat 

proyek untuk keluhan yang 

diterima dan pelaksanaan GRM 

Unit Pelaksana 

Proyek Pusat (CPIU): 

Direktorat Sungai 

dan Pantai (SUPAN) 

di bawah Ditjen SDA, 

Kementerian PUPR  

- Pemantauan dan evaluasi di tingkat sub-

proyek untuk masing-masing komponen, 

termasuk pelaporan pelaksanaan kegiatan 

kepada CPMU 

- Koordinasi dan bimbingan teknis/dukungan 

kepada BWS/BBWS selaku PIU 

- Memfasilitasi pelaksanaan audit 

- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pengelolaan lingkungan hidup dan sosial 

- Melakukan reviu dan persetujuan 

instrumen lingkungan hidup dan sosial 

dengan klasifikasi risiko yang dicatat 

sebagai ‘cukup tinggi hingga tinggi 

(Substantial hingga High)’ 

- Memastikan agar ketentuan ESHS yang 

terkait, mata anggaran untuk ESHS (yaitu 

jumlah sementara), daftar negatif 

dimasukkan dalam dokumen lelang dan 

- Merumuskan operasionalisasi 

ESMF, termasuk pedoman 

teknis 

- Membantu CPIU untuk 

memantau kepatuhan terhadap 

pengelolaan lingkungan hidup 

dan sosial 

- Memberikan masukan untuk 

evaluasi pelaksanaan ESMF 

- Merumuskan pelatihan dan 

pembagunan kapasitas, 

termasuk pelatihan ESMF dan 

topik terkait lainnya 

- Melakukan analisis di tingkat 

sub-proyek untuk pengaduan 

yang diterima dan pelaksanaan 

GRM yang dikumpulkan dari 

sub-proyek di tingkat kota 
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Unit Unit responsibilities Consultant responsibilities 

Kerangka Acuan Kerja untuk kegiatan 

konstruksi 

- Melakukan reviu terhadap rencana 

tindakan, peran dan tanggung jawab serta 

alokasi anggaran dalam proposal kontraktor 

dan C-ESMP 

- Rekap pengaduan dari semua BWS/BBWS 

dan menyusunnya untuk pelaporan ke Bank 

Dunia (sebagai bagian dari laporan 

pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup 

dan sosial) 

 

Konsultan pemantauan eksternal 

untuk pelaksanaan LARAP: 

melakukan pemantauan 

pelaksanaan LARAP 

Unit Pelaksana 

Proyek Nasional 

(NPIU) non-

konstruksi: 

− (termasuk peran 

dari) Direktorat 

Sistem dan 

Strategi 

Pengelolaan 

Sumber Daya Air 

(SISTRA) di 

bawah Ditjen 

SDA, 

Kementerian 

PUPR 

− Direktorat Bina 

Teknik di bawah 

Ditjen SDA, 

Kementerian 

PUPR 

− Direktorat Bina 

Operasi dan 

Pemeliharaan di 

bawah Ditjen 

SDA, 

Kementerian 

PUPR 

− Direktorat 

Sinkronisasi 

Pemerintahan II 

di bawah Ditjen 

Pembangunan 

Daerah (Bangda), 

Kemendagri 

− Direktorat 

Sumber Daya Air, 

Bappenas 

− Pemantauan dan evaluasi di tingkat sub-

proyek untuk komponen di bawah 

tanggung jawab masing-masing, termasuk 

laporan pelaksanaan kegiatan kepada 

CPMU 

− Pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pengelolaan lingkungan hidup dan sosial 

untuk komponen di bawah tanggung jawab 

masing-masing 

− Memastikan aspek lingkungan hidup dan 

sosial yang terkait dimasukkan di dalam 

dokumen penawaran dan Kerangka Acuan 

Kerja untuk sub-proyek di bawah tanggung 

jawab masing-masing 

− Merumuskan operasionalisasi 

ESMF, termasuk pedoman teknis 

untuk sub-proyek di bawah 

masing-masing NPIU 

− Membantu NPIU untuk 

memantau kepatuhan terhadap 

pengelolaan lingkungan hidup 

dan sosial 

− Memberikan masukan untuk 

evaluasi pelaksanaan ESMF 

− Merumuskan pelatihan dan 

pembangunan kapasitas, 

termasuk pelatihan ESMF dan 

topik lain yang terkait 

− Melakukan analisis di tingkat 

sub-proyek untuk pengaduan 

yang diterima dan pelaksanaan 

GRM yang dikumpulkan dari 

sub-proyek 
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Unit Unit responsibilities Consultant responsibilities 

Unit Pelaksana 

Proyek (PIU): 

BWS/BBWS 

- Memimpin koordinasi dengan para 

pemangku kepentingan daerah, yaitu 

instansi Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota serta instansi terkait 

lainnya 

- Menyusun Rencana Kerja Tahunan (Annual 

Work Plan, AWP) untuk CPIU (SUPAN) 

- Mengkaji dan reviu penyaringan risiko 

lingkungan hidup dan sosial, berkoordinasi 

dengan spesialis/konsultan E&S 

- Penyusunan instrumen pengelolaan 

lingkungan hidup dan sosial berkoordinasi 

dengan pemerintah kota (kecuali, 

pemerintah kota yang diminta untuk 

menyusunnya, sebagai contoh: LARAP) 

- Melakukan reviu dan persetujuan 

instrumen pengelolaan lingkungan hidup 

dan sosial untuk sub-proyek dengan risiko 

sedang hingga rendah 

- Melakukan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan pengelolaan lingkungan hidup 

dan sosial 

- Mengembangkan dan melaksanakan 

rencana pengembangan kapasitas, 

termasuk untuk konsultan, fasilitator 

setempat, dan pemerintah tingkat kota 

- Mengkaji rekap pengaduan yang dilakukan 

oleh spesialis/konsultan, dan melaporkan 

ke CPIU (SUPAN). 

- Melakukan penyaringan risiko 

lingkungan hidup dan sosial 

dengan berkoordinasi dengan 

konsultan lainnya/manajer 

proyek atau pengelola proyek 

lainnya di PIU dan 

berkoordinasi erat dengan 

pemerintah kota 

- Membantu PIU dalam 

penyusunan 86nstrument 

pengelolaan lingkungan hidup 

dan sosial (misalnya, jika LARAP 

akan disusun oleh pemerintah 

kota, maka konsultan 

membantu pemerintah kota 

masing-masing) 

- Memberikan masukan untuk 

evaluasi pelaksanaan ESMF 

- Melatih para pemangku 

kepentingan di tingkat kota 

tentang ESMF dan topik terkait 

lainnya 

- Merekap pengaduan yang 

diterima; pelaksanaan GRM di 

tingkat daerah; dan 

mencatatnya untuk pelaporan 

BWS/BBWS ke CPIU (SUPAN) 

 

 

Konsultan pengawas:  

- Memantau parameter 

lingkungan hidup dan sosial tiap 

sub-proyek selama pelaksanaan 

proyek 

- Menyusun laporan pemantauan 

secara berkala 

- Mengevaluasi hasil 

pemantauan 

 

Konsultan pemantauan eksternal 

untuk implementasi LARAP 

 

Spesialis Pelibatan Pemangku 

Kepentingan (Engagement 

Specialist): 

- Menyusun Rencana Pelibatan 

Pemangku Kepentingan (SEP) 

dengan berkoordinasi dengan 

pemerintah kota dan konsultan 

lingkungan hidup dan sosial 
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Unit Unit responsibilities Consultant responsibilities 

- Dengan berkoordinasi dengan 

pemerintah kota, melaksanakan 

SEP yang telah disusun 

- Dengan berkoordinasi dengan 

pemerintah kota, memantau 

dan melaporkan pelaksanaan 

SEP yang telah disusun 

 

Pemerintah kota - Melaksanakan LARAP (dengan bantuan 

teknis dari BWS/BBWS, dan bantuan 

pendanaan dari PUPR untuk pemerintah 

kota dengan kapasitas fiskal terbatas) 

- Menyampaikan informasi kepada 

masyarakat, melakukan konsultasi publik 

bersama dengan BWS/BBWS 

- Menerima keluhan dan mencatatnya, 

serta merespon jika memungkinkan; serta 

melaporkan ke BWS/BBWS 

Dalam bentuk bantuan teknis, 

BWS/ BBWS dapat menyediakan 

konsultan bagi pemerintah kota 

yang akan bertanggung jawab 

untuk membantu tugas masing-

masing dalam pelaksanaan ESMF 

Tim Koordinasi 

Ketangguhan Banjir 

Perkotaan Tingkat 

Kota 

- Berkoordinasi dengan institusi terkait 

untuk bekerja sama membahas dampak 

dan risiko lingkungan hidup dan sosial dan 

mitigasinya  

- Garis depan dalam mekanisme pengaduan 

dan keluhan dan pelibatan dengan 

masyarakat setempat 

- Memimpin pelibatan dengan masyarakat 

setempat untuk rencana investasi banjir 

multi-tahun 

 

 

6.2 Pengembangan Kapasitas  

Pengembangan kapasitas merupakan bagian penting dari pengelolaan lingkungan hidup dan sosial dan 

diperlukan untuk memastikan agar kegiatan desain proyek dan mitigasi tambahan dapat dilaksanakan 

dengan ruang lingkup, upaya, sumber daya, dan alokasi anggaran yang sepadan dengan kategorisasi 

risiko proyek. Pengembangan kapasitas dikembangkan berdasarkan kajian dan perencanaan dengan 

subyek utama yang diangkat dalam ESMF dimasukkan sebagai bagian dari paket pelatihan yang lebih 

luas. Beberapa kegiatan pengembangan kapasitas – seperti lokakarya, training, dan pelatihan induksi 

– akan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan di bidang 

lingkungan hidup dan sosial tertentu. Kegiatan ini ditargetkan kepada para pemangku kepentingan 

utama yang terlibat dalam pelaksanaan proyek termasuk staf internal untuk lingkungan hidup dan 

sosial, pemerintah, kontraktor, dan masyarakat, bila diperlukan. Pelatihan dikategorikan menjadi dua 

tingkatan: 

• Pelatihan Dasar 

Pelatihan dasar mengenai ESMF bersifat wajib bagi CPMU, CPIU, NPIU, PIU, dan pemerintah kota. 

Materi pelatihan terdiri dari pengetahuan mengenai konsep, desain, dan uraian proyek, serta 

proses pengelolaan ESMF. Ketentuan yang terkait untuk pengelolaan lingkungan hidup dan sosial 

sesuai dengan pedoman di ESMF juga akan diberikan berdasarkan kebutuhan, peran dan tanggung 

jawab. 
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• Pelatihan Teknis 

Pelatihan teknis termasuk lokakarya dan pelatihan mengenai berbagai topik tematik. Materi 

pelatihan untuk masing-masing tema akan tergantung pada kebutuhan para peserta, yang dapat 

ditinjau kembali selama pelaksanaan proyek. Tema untuk pelatihan khusus dan kegiatan terkait 

standar lingkungan hidup dan sosial di bawah NUFReP, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 

- Perencanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali dengan catatan bahwa di tingkat 

masyarakat, masyarakat sasaran akan dikonsultasikan dan dilatih sebagai bagian dari proses 

relokasi secara keseluruhan. Pelatihan tersebut dapat mencakup pemulihan mata 

pencaharian bagi masyarakat yang terpindahkan secara ekonomi, pengelolaan air bersih dan 

limbah, perencanaan partisipatif masyarakat, dan sebagainya. Demikian pula, pemerintah 

desa/kelurahan juga akan mendapat dukungan teknis yang diperlukan untuk perencanaan 

masyarakat dan administrasi daerah relokasi 

- Fasilitasi masyarakat yang partisipatif dan inklusif 

- Pencegahan dan penanggulangan Kekerasan Berbasis Gender (Gender-Based Violence, 

GBV)/Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (Sexual Exploitation and Abuse, SEA) 

- Operasionalisasi FGRM 

- Pedoman praktik lingkungan hidup dan sosial 

- Topik khusus dengan konteks lainnya seperti pembatasan akses, mediasi konflik, perselisihan 

mengenai batas daerah, dll., di mana persyaratan keterampilan dan sumber daya dapat 

disesuaikan dengan kerumitan masalah tersebut. 

 

6.3 Pembiayaan 

Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan ESMF secara keseluruhan ada di: (i) Komponen 3 proyek, 

sementara beberapa pengeluaran anggaran khusus akan dibiayai sebagai bagian dari kegiatan proyek 

di bawah komponen-komponen lain (misalnya, lokakarya teknis sebelum pembangunan sub-proyek 

di bawah Sub-Komponen 2.1) dan (ii) anggaran pengelolaan lingkungan hidup dan sosial oleh 

kontraktor. Perkiraan awal kebutuhan pembiayaan untuk pelaksanaan ESMF selama tahun pertama 

pelaksanaan, yang meliputi biaya untuk pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan sosial, 

kegiatan pemantauan, dan pembangunan kapasitas tercantum di Tabel 9. Perkiraan anggaran tersebut 

hanya untuk tujuan perencanaan dan akan disesuaikan dengan kebutuhan selama pelaksanaan 

proyek. Untuk tahun-tahun berikutnya, anggaran akan dimasukkan dalam rencana kerja tahunan dan 

akan mengikuti prosedur anggaran sesuai dengan peraturan Pemerintah Indonesia.   

Tabel 7. Rencana Pengeluaran dan Sumber Anggaran ESMF untuk tahun pertama pelaksanaan 

Pengeluaran 
Perkiraan Biaya 

(Rp) 
Sumber Anggaran 

Rekrutmen konsultan lingkungan hidup dan 

sosial di CPMU, CPIU dan PIU 
 6.3 miliar Komponen 3 

Pengembangan kapasitas dan program 

pelatihan untuk tim/staf, pemerintah, dan 

masyarakat setempat 

100 juta Komponen 3 
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Pengeluaran 
Perkiraan Biaya 

(Rp) 
Sumber Anggaran 

Pelatihan K3 untuk para pekerja konstruksi Termasuk dalam anggaran kontraktor 

Penyusunan dokumen persetujuan lingkungan 

hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan LARAP 

(atau dokumen yang dipersamakan dengan 

aspek sosial terkait) 

2.5 miliar Komponen 1 

Pemantauan dan pengawasan tahunan pada 

aspek lingkungan hidup dan sosial 
350 juta Komponen 3 
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Lampiran 1. Analisis Kesenjangan antara Peraturan Pemerintah Indonesia dan ESS Bank Dunia 

Tabel 8. Analisis terinci dari Peraturan Indonesia dan ESS Bank Dunia 

Topik ESS  Kesenjangan yang Teridentifikasi Langkah untuk Mengurangi 

ESS 1 – Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial 

Secara umum, peraturan perundang-undangan yang terkait tentang penilaian risiko serta dampak lingkungan hidup dan sosial di Indonesia selaras dengan ESS1. 

Kesenjangan kecil yang teridentifikasi dapat diatasi secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan di tingkat proyek.  

Penilaian lingkungan 

hidup dan sosial 

Dampak secara langsung, tidak langsung, dan kumulatif dinilai 

dalam kerangka peraturan nasional. Penilaian tersebut 

mencakup keterkaitan dan interaksi dampak penting secara 

hipotetis. Namun demikian, penilaian tentang potensi dampak 

dari fasilitas terkait tidak ditetapkan. Tidak ada persyaratan 

eksplisit untuk memasukkan hierarki mitigasi dalam rencana 

pengelolaan lingkungan hidup dan sosial. 

Indonesia telah meratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan 

Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on 

the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, 

CEDAW), dan ada Peraturan Presiden tentang Pengarusutamaan 

Gender, yang memberikan pedoman umum mengenai perilaku 

tanpa kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, dan 

dimasukkannya peran perempuan dalam proses pembangunan. 

Namun demikian, kurang adanya rujukan mengenai bentuk-

bentuk kekerasan dan pengucilan serta tidak ada pedoman yang 

jelas mengenai penegakannya. 

Penilaian dampak lingkungan hidup dan sosial harus mengikuti 

persyaratan ESS1. Garis besar dokumen Penilaian Lingkungan Hidup dan 

Sosial yang dapat diterima oleh Bank disediakan di dalam ESMF ini. 

Penilaian tambahan selama pelaksanaan proyek mungkin 

diperlukanuntuk memenuhi standar Bank Dunia. 

Langkah-langkah yang relevan untuk menangani risiko sosial adalah (i) 

disesuaikan dengan desain proyek, (ii) langkah-langkah tambahan yang 

dimasukkan sebagai bagian dari ESMF ini mencakup Kerangka 

Perencanaan Masyarakat Adat (KPMA/Indigenous People Planning 

Framework, IPPF), Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan 

(Stakeholder Engagement Plan, SEP), mitigasi dan rencana aksi tanggapan 

terhadap Eksploitasi dan Kekerasan Seksual /Pelecehan Seksual (Sexual 

Exploitation and Abuse/Sexual Harassment, SEA/SH), dan kegiatan 

pembangunan kapasitas. Selanjutnya, harus dipersyaratkan perihal 

peningkatan kesadaran tentang gender dan SEA/SH serta Pedoman 

Perilaku yang terkait bagi tenaga kerja badan pelaksana dan penyedia 

layanan dan/atau kontraktor mereka sebelum dilakukannya penempatan 

personil.  

Wilayah dampak 

proyek 

Kurangnya analisis tentang wilayah dampak proyek, fasilitas 

terkait, dampak yang ditimbulkan dan analisis pemilihan lokasi. 

Peraturan persetujuan lingkungan hidup, yang mencakup 

ESS1 mempersyaratkan proyek untuk mencakup Fasilitas Terkait yang 

mungkin ada pada proyek ini (misalnya, tanah untuk pembangunan 

konstruksi). Penilaian lingkungan hidup dan sosial akan mengidentifikasi 
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Topik ESS  Kesenjangan yang Teridentifikasi Langkah untuk Mengurangi 

persyaratan AMDAL, UKL-UPL, dan/atau SPPL tidak 

dipersyaratkan untuk menilai Fasilitas Terkait. 

dan menilai, sejauh hal tersebut berkaitan, potensi risiko dan dampak 

lingkungan hidup dan sosial dari Fasilitas Terkait. Ini termasuk 

persyaratan untuk menangani risiko dan dampak Fasilitas Terkait dengan 

cara yang proporsional dengan kendali atau pengaruhnya terhadap 

Fasilitas Terkait. Pengelolaan Fasilitas Terkait tercakup di dalam ESMF ini.   

Pemantauan 

lingkungan hidup dan 

sosial 

Tindak lanjut, analisis, dan penggunaan data pemantauan 

lingkungan hidup dan penanganan dan dokumentasi pengaduan 

di tingkat lokasi yang tidak memadai untuk evaluasi dan 

perbaikan berkelanjutan karena kapasitas pelaksanaan yang 

berbeda-beda. . 

Tercakup oleh garis besar dokumen Penilaian Lingkungan Hidup dan 

Sosial spesifik lokasi yang dapat diterima oleh Bank. Sub-Komponen 3.3 

mengenai Dukungan Pelaksanaan Proyek akan memberikan dukungan 

kapasitas teknis tambahan untuk pengelolaan lingkungan hidup dan 

sosial kepada badan pelaksana.  

Pembangunan 

kapasitas dan pelatihan 

Pada paket pekerjaan sipil, persyaratan pembangunan kapasitas 

diwajibkan berdasarkan metode National Competitive Bidding 

(NCB) untuk ESMP-Kontraktor (C-ESMP), namun demikian, 

alokasi anggaran untuk pembangunan kapasitas dan pelatihan 

untuk pelaksanaan ESMP seringkali tidak mencukupi. 

Untuk pengelolaan lingkungan hidup dan sosial secara keseluruhan, 

anggaran untuk penguatan kelembagaan dan pembangunan kapasitas 

dimasukkan di dalam Komponen 3.  

ESS 2 – Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja 

Indonesia telah meratifikasi semua konvensi inti ILO mengenai ketenagakerjaan dan kondisi kerja. Tidak ada kesenjangan besar yang teridentifikasi antara peraturan 

perundang-undangan Indonesia dengan persyaratan ESS2. Namun demikian, oleh karena diberlakukannya Undang-Undang No. 11/2021 tentang Cipta Kerja, beberapa 

ketentuan mengenai ketenagakerjaan dan pengaturan kerja telah berubah, seperti pengaturan kontrak dan jam kerja lembur. 

Mekanisme Pengaduan Peraturan nasional memberikan jalan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang berhubungan dengan pekerjaan. Namun 

demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan penanganan 

pengaduan cenderung berbeda-beda dan tidak ditetapkan 

secara jelas yang membatasi efektivitasnya.  

Proyek ini akan mengembangkan Mekanisme Penanganan Pengaduan 

dan Keluhan (Feedback and Grievance Redress Mechanism, FGRM) yang 

dapat diakses oleh para pekerja langsung yang terlibat dalam NUFReP. 

Untuk para Pekerja Kontrak, pemberi kerja akan diwajibkan untuk 

mengembangkan FGRM yang aman dan dapat diakses oleh para 

pekerjanya, termasuk para pekerja sub-kontraktor. Prosedur ini akan 

diinformasikan kepada para pekerja sebagai bagian dari program induksi 

dan pertemuan rutin mereka. Semua pengaduan yang disampaikan akan 

diselidiki dan diselesaikan secara adil dan transparan. Kasus SEA/SH akan 
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Topik ESS  Kesenjangan yang Teridentifikasi Langkah untuk Mengurangi 

ditangani secara terpisah yang mekanisme spesifiknya telah disusun 

berdasarkan ESMF ini.  

Syarat dan ketentuan 

kerja 

Omnibus Law Indonesia (UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta 

Kerja) pada 2 November 2020 membawa beberapa perubahan 

dalam UU Ketenagakerjaan, khususnya pada aspek yang terkait 

dengan pengurangan hak-hak dalam pemutusan hubungan 

kerja, prosedur pemberitahuan pemutusan hubungan kerja yang 

mengesampingkan putusan Pengadilan Tenaga Kerja, 

penambahan jam kerja, penghapusan upah minimum sektoral 

menjadi upah minimum regional.  

Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja proyek mencakup syarat dan 

ketentuan yang terkait untuk pekerja proyek, termasuk para pekerja 

kontrak, pekerja pemasok utama dan pekerja masyarakat untuk 

memastikan kesesuaiannya dengan ESS2 di mana kesenjangan 

teridentifikasi di dalam sistem negara.  

Pekerja masyarakat Tidak tercakup di dalam sistem perundang-undangan Indonesia Prosedur pengelolaan tenaga kerja akan mencakup pengaturan pekerja 

masyarakat sesuai dengan persyaratan ESS. 

 

ESS 3 – Efisiensi Sumber Daya serta Pencegahan dan Pengelolaan Pencemaran 

Secara umum, peraturan perundang-undangan lingkungan hidup Pemerintah tentang pencegahan dan pengelolaan pencemaran mencakup pengelolaan limbah 

berbahaya dan tidak berbahaya, kualitas air dan pembuangan limbah, pengelolaan aliran udara dan standar emisi. Peraturan ini mempertimbangkan kondisi sekitar, 

dan melalui desain teknik dan analisis mengenai dampak lingkungan, akan dicari langkah-langkah pencegahan pencemaran dan dimasukkan ke dalam proyek ini. 

Peningkatan dalam upaya pencarian sumber, penggunaan bahan baku, dan konsumsi sumber daya yang efisien dapat dilakukan untuk proyek ini. 

Efisiensi sumber daya Tidak secara khusus tercakup di dalam sistem perundang-

undangan Indonesia. 

Proyek ini akan menerapkan langkah-langkah yang layak secara teknis 

dan finansial untuk meningkatkan konsumsi energi, air dan bahan baku 

yang efisien, serta sumber daya lainnya, jika memungkinkan. 

Pengelolaan 

limbah/bahan 

yangamengandung 

Asbes 

Catatan: Lampiran IX Peraturan Pemerintah No. 22/20214 

tentang Daftar Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik mengakui 

limbah yang mengandung bahan asbes sebagai limbah B3. 

Peraturan tidak secara khusus membahas bagaimana asbes 

ditangani/dibuang. 

 

Daftar negatif ESMF ini melarang penggunaan bahan yang mengandung 

asbes dalam pembangunan dan ESCOP memberikan pedoman mengenai 

penanganan bahan limbah yang mengandung asbes. 
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ESS 4 – Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat 

Potensi risiko dan dampak serta tindakan mitigasi terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat dinilai dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan sosial 

dan tercakup dalam dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL. Tidak ada kesenjangan besar yang teridentifikasi di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. 

Desain dan keamanan 

dari infrastruktur dan 

peralatan 

Tidak ada persyaratan berdasarkan peraturan nasional untuk 

melibatkan ahli independen untuk melakukan kajian terhadap 

desain, konstruksi, operasi, dan decommissioning (kegiatan 

untuk menutup fasilitas dan memulihkan kondisi lingkungan 

hidup di sekitar fasilitas – pent.) dari elemen-elemen struktural 

yang berisiko tinggi.  

Proyek konstruksi bangunan berisiko tinggi diantisipasi dalam NUFReP. 

Akan dilakukan penyaringan untuk lokasi yang diusulkan untuk 

memastikan keamanan dan aksesibilitasnya dan ahli independen akan 

memberikan saran dan pengawasan independen terhadap proyek ini. 

Paparan masyarakat 

terhadap masalah 

kesehatan 

Tidak ada peraturan khusus yang mengamanatkan untuk 

menghindari atau meminimalkan potensi paparan masyarakat 

terhadap penyakit yang berhubungan dengan air, penyakit 

menular dan tidak menular. Kebijakan dan peraturan baru-baru 

ini yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia telah secara 

luas mencakup risiko yang berkaitan dengan penyebaran COVID-

19 dan telah mengadopsi langkah-langkah penerapan jarak 

sosial dan kebersihan umum. Walaupun peraturan nasional 

telah mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat, baik 

fisik maupun psikososial, sebagai hal yang penting dalam 

kegiatan pekerjaan sipil. Aspek kesehatan masyarakat 

dimasukkan di dalam AMDAL/UKL-UPL sesuai dengan ketentuan 

peraturan nasional. Namun demikian, pelaporan dan 

pemberlakuan langkah-langkah mitigasi mungkin terkendala 

oleh keterbatasan kapasitas badan pelaksana. 

Untuk memenuhi persyaratan ESS 1, Proyek ini akan melakukan kajian 

terhadap ESMP spesifik lokasi yang terkait (RKL-RPL/UKL-UPL) jika 

berlaku. Setiap kesenjangan, jika teridentifikasi, akan diatasi melalui 

langkah-langkah mitigasi tambahan untuk memenuhi persyaratan ESS. 

Pelaksanaan langkah-langkah tersebut akan dipantau dan dilaporkan 

secara berkala. Langkah-langkah Pengendalian Pencegahan Infeksi 

COVID-19 telah disusun berdasarkan ESMF ini untuk mencegah 

penyebaran penyakit selama pelaksanaan proyek. 

 

ESS 5 – Pengadaan Tanah, Pembatasan Penggunaan Tanah dan Pemukiman Kembali Secara Paksa.  
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Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mencakup topik utama ESS 5 ini, namun demikian, beberapa kesenjangan teridentifikasi dalam hal 

penjelasan terinci dan pengaturan masalah, terutama yang berkaitan dengan kompensasi dan pemulihan mata pencaharian dari masyarakat yang hak penguasaan atas 

tanahnya tidak diakui secara hukum.  

 

Mekanisme pembeli 

yang bersedia membeli 

dan penjual yang 

bersedia menjual 

Tidak ada rincian khusus yang mencakup proses yang wajar dari 

mekanisme pembeli yang bersedia membeli dan penjual yang 

bersedia menjual karena transaksi sukarela termasuk dalam 

hukum perdata yang didasarkan pada perjanjian bilateral. 

Pengadaan tanah diperkirakan dilakukan dalam skala menengah hingga 

besar, yang diperlukan untuk pekerjaan sipil dalam NUFReP. Protokol 

khusus, termasuk dokumen negosiasi yang dipersyaratkan antara 

pembeli dan penjual, tercakup di dalam ESMF ini. 

Sumbangan tanah 

sukarela 

Tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang sumbangan 

tanah sukarela 

Protokol sumbangan tanah sukarela telah diintegrasikan sebagai bagian 

dari ESMF ini.  

Penggunaan asas 

eminent domain (hak 

pemerintah atau agen 

pemerintah untuk 

mengambil alih milik 

pribadi bagi 

kepentingan umum, 

dengan pembayaran 

kompensasi – pent.) 

Pengadaan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan 

umum, yang memungkinkan negara untuk menggunakan haknya 

atas eminent domain diatur dalam UU No. 2/2012 yang diubah 

dengan UU Cipta Kerja. 

NUFReP terutama akan menggunakan tanah negara. Jika tanah milik 

pribadi diperlukan, proyek ini akan menerapkan skema pembeli yang 

bersedia membeli dan penjual yang bersedia menjual dan sumbangan 

tanah sukarela.  

Dampak secara 

langsung dan tidak 

langsung 

Dampak sosial dan ekonomi yang merugikan akibat pembatasan 

akses dan penggunaan tanah tidak secara eksplisit tercakup 

dalam UU 2/2012. Sementara Peraturan Presiden No. 62 Tahun 

2018 dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2020 

mengakui dampak sosial dari pembebasan kembali tanah negara 

dan/atau pemerintah akan berdampak pada pengguna tanah 

tanpa sertifikasi legal, namun tidak ada pedoman yang jelas 

mengenai standar untuk kompensasinya. 

Dampak sosial yang terkait dengan pembatasan akses dan penggunaan 

tanah diantisipasi di bawah NUFReP. Dampak secara langsung atau tidak 

langsung akibat pengadaan tanah dan pembatasan akses ke penggunaan 

tanah dan sumber daya alam tercakup dalam LARAP dan ESMF. Dampak 

secara tidak langsung pada mata pencaharian yang tidak terkait dengan 

pengadaan tanah dan pembatasan akses (jika ada) akan dicakup oleh 

rencana pengelolaan lingkungan hidup dan sosial di lokasi spesifik.  
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Fasilitas terkait dan 

permasalahan dari 

masa lalu yang belum 

terselesaikan (legacy 

issues) 

Tidak tercakup Permasalahan dari masa lalu yang belum terselesaikan dan Uji Tuntas 

pada proses pengadaan tanah dari fasilitas terkait harus dilakukan sesuai 

dengan pola penerapan dan prosedur yang tercakup dalam ESMF ini.  

Biaya penggantian Tidak ada kesenjangan. Tim penilai independen menetapkan 

kompensasi atas hilangnya aset fisik dan non fisik serta 

premi/ganti rugi (solatium).  

ESMF untuk Proyek dan rencana pengadaan tanah untuk masing-masing 

proyek/sub-proyek menyediakan matriks hak bagi pemilik tanah 

berdasarkan biaya penggantian. 

 

Dan biaya penggantian bangunan dan/atau material (yaitu, pohon, petak 

kebun rumah tangga, dll.) untuk pengguna tanah tanpa sertifikasi legal. 

Kompensasi atas 

hilangnya sumber 

pendapatan atau mata 

pencaharian 

Ketentuan hukum tidak cukup untuk mengakui hak atas 

hilangnya pendapatan dan mata pencaharian karena pengadaan 

tanah, terutama bagi pengguna lahan informal/penghuni liar.  

Matriks hak, yang mencakup pengguna lahan informal/penghuni liar 

telah dimasukkan sebagai bagian dari Kerangka Perencanaan Pengadaan 

Tanah dan Pemukiman Kembali.   

Dukungan bagi orang-

orang yang terkena 

dampak yang tidak 

memiliki hak atau klaim 

yang dapat diakui 

secara hukum atas 

tanah yang mereka 

tempati 

Peraturan Presiden No. 62/2018 memang mewajibkan untuk 

memberikan ganti rugi dan bantuan bagi mereka yang tidak 

memiliki tanah tetapi telah menempati atau memanfaatkan 

tanah tersebut dengan kriteria yang ditetapkan. 

 

Peraturan MenteriPUPR No. 28 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau tidak 

mengakui pemanfaatan sempadan dan bantaran sungai untuk 

pemukiman penduduk.  

ESMF menetapkan kriteria kelayakan dan hak untuk setiap kategori 

Warga Terdampak Proyek (WTP), termasuk pengguna lahan secara 

liar/perambah/penghuni liar, yang tidak diakui oleh hukum.  

Kelayakan untuk 

kelompok-kelompok 

Kelayakan untuk mendapat kompensasi bagi pengguna lahan 

tanpa sertifikasi legal terbatas pada: 

ESMF memasukkan ketentuan untuk konsultasi yang sesuai secara 

budaya dan sosial dengan Masyarakat Adat jika tanah mereka akan 
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rentan, termasuk 

Masyarakat Adat 

1) Orang yang memiliki informasi identitas atau sejenisnya yang 

diketahui oleh camat. 

2) Orang yang telah tinggal di atau memanfaatkan tanah negara 

atau pemerintah sekurang-kurangnya 10 tahun (tanpa terputus), 

3) tidak memiliki hak atas tanah yang sah terhadap tanah yang 

ditempati/dimanfaatkan, dan 4) menunjukkan itikad baik dalam 

memanfaatkan tanah tersebut 1 

UU No. 2/2012 dan Peraturan Pelaksanaan (Perpres No. 

71/2012) memberikan kriteria untuk Masyarakat Adat (Pasal 

22). Namun demikian, pengakuan formal menjadi persyaratan 

dan tidak ada penjabaran lebih lanjut mengenai langkah-langkah 

khusus terkait pengelolaan dampak terhadap Masyarakat Adat, 

khususnya Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa 

Paksaan (PADIATAPA/FPIC).   

 
1 Pasal 4 dan 5 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018: 1) memiliki 

identitas atau keterangan kependudukan yang disahkan oleh 

kecamatan setempat 2) tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya; 

kemudian 3) telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik 

paling singkat 10 tahun secara terus menerus dan 4) menguasai dan 

memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka, serta tidak 

diganggu gugat, diakui dan dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah 

dan/atau lurah/ kepala desa setempat. 

terkena dampak. Tidak ada skenario di mana diwajibkan adanya 

Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan 

(PADIATAPA/FPIC) sesuai dengan ESS 7 yang diantisipasi dalam NUFReP  

 

Penggusuran paksa Tidak secara eksplisit tercakup. 

Hak kepemilikan atas tanah dan properti terkait akan dilepaskan 

setelah dilakukannya pembayaran ganti rugi atau setelah adanya 

keputusan pengadilan.   

Perpindahan secara fisik diantisipasi di bawah NUFReP. Dampak secara 

langsung maupun tidak langsung akibat pemukiman kembali secara paksa 

akan dicakup dalam LARAP dan ESMF untuk Proyek ini. 
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Masyarakat tuan 

rumah 

Masyarakat tuan rumah tidak secara eksplisit tercakup dalam 

UU No. 2/2012 dan Peraturan Pelaksanaannya (Perpres No. 

71/2012). 

Pemukiman kembali secara paksa dan/atau pemindahan fisik diantisipasi 

di bawah NUFReP. Dampak secara langsung maupun tidak langsung 

akibat pemukiman kembali secara paksa dan/atau pemindahan fisik (jika 

ada) terhadap masyarakat tuan rumah akan tercakup dalam LARAP dan 

ESMF untuk Proyek ini.  

Instrumen 

Perencanaan 

Pemukiman Kembali 

Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan 

Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum meliputi 

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyusunan 

Rencana Pengadaan Tanah. Undang-undang ini mensyaratkan 

survei sosial-ekonomi, penilaian dampak sosial dan lingkungan 

hidup, penilaian kelayakan, anggaran, nilai tanah, dan jangka 

waktu (Pasal 6). Konsultasi dengan masyarakat yang berpotensi 

terkena dampak diwajibkan sebelum adanya penetapan lokasi 

(Penlok).  

NUFReP mengantisipasi penerapan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan 

Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pemukiman 

kembali tidak secara sukarela dan/atau pemindahan fisik diantisipasi di 

bawah NUFReP. Dampak secara langsung atau tidak langsung akibat 

pemukiman kembali secara paksa dan/atau pemindahan fisik (jika ada) 

akan dicakup di LARAP dan ESMF untuk Proyek ini. 

Penetapan Biaya Perencanaan pengadaan tanah mencakup biaya untuk 

pengadaan tanah dan kompensasi yang terkait tetapi tidak 

mencakup biaya yang berkaitan dengan pemukiman kembali 

dan pemulihan mata pencaharian.  

Biaya secara keseluruhan untuk pengadaan tanah dimasukkan sebagai 

bagian dari perencanaan pengadaan tanah dan mencakup biaya yang 

terkait dengan kompensasi atas tanah dan bantuan mata pencaharian 

jika berkaitan.  

Keterbukaan dan 

pelibatan 

UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya mewajibkan 

penyebaran informasi mengenai tanah yang terkena dampak 

dan aset lainnya, dan jumlah ganti rugi yang berlaku untuk 

rumah tangga yang terkena dampak. Pengumuman hasil 

inventarisasi kepada masyarakat dipersyaratkan untuk dilakukan 

di kantor pemerintahan kelurahan/desa, kantor kecamatan dan 

di tempat dilakukan pengadaan tanah. Namun demikian, 

pengumuman hasil inventarisasi tersebut sering kali disediakan 

di tempat-tempat tertentu yang mungkin tidak dapat diakses 

oleh khalayak yang lebih luas.  

Semua dokumen harus diungkapkan kepada masyarakat dalam bentuk 

yang sesuai untuk memenuhi persyaratan keterbukaan dari Bank. 
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Perpres No. 62 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri ATR/Kepala 

BPN No. 8 Tahun 2020 tidak mengatur konsultasi sebagai bagian 

dari proses pembebasan tanah negara/pemerintah. 

 

Namun demikian, secara umum, Undang-Undang Keterbukaan 

Informasi Publik No. 14/2008 mewajibkan badan-badan 

pemerintah untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan 

atau yang diminta oleh masyarakat, termasuk rencana kegiatan, 

anggaran dan pengeluaran, dan data lain mengenai 

proyek/kebijakan pemerintah yang berkaitan agar masyarakat 

dapat memahaminya. 

Mekanisme Pengaduan Ketentuan UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya 

(Perpres No. 71/2012) memiliki prosedur yang rumit dan terikat 

waktu untuk pengajuan pengaduan oleh rumah tangga yang 

terkena dampak dan untuk proses penanganan pengaduan dan 

keluhan. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak secara 

eksplisit memberi persyaratan tentang dokumen pengaduan 

yang wajar. 

ESMF untuk pengadaan tanah untuk proyek/sub-proyek tertentu akan 

menetapkan persyaratan dokumentasi Mekanisme Penanganan 

Pengaduan dan Keluhan (Feedback and Grievance Redress Mechanism, 

FGRM). 

Pemantauan dan 

Evaluasi 

UU No. 2/2012 tidak mengatur pemantauan eksternal atas 

pelaksanaan pemukiman kembali dan evaluasi pasca-

pelaksanaan untuk menilai apakah tujuan dari rencana 

pemukiman kembali tersebut telah tercapai. Lebih jauh lagi, UU 

tersebut kurang memberikan rincian mengenai tujuan dari 

evaluasi. 

Pemantauan dan evaluasi terhadap pengadaan tanah akan diintegrasikan 

sebagai bagian dari pemantauan proyek.  

ESS 6 – Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan.  

Peraturan pemerintah mengenai kehutanan dan konservasi keanekaragaman hayati secara umum mendukung ESS 6 untuk melindungi keanekaragaman hayati. 

Kesenjangan utamanya adalah bahwa peraturan Pemerintah Indonesia tidak mengakui persyaratan untuk menilai dampak proyek terhadap habitat alami dan kritis. 
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Klasifikasi, Kriteria 

Konversi (kerugian) 

yang Signifikan dan 

Degradasi Habitat Kritis 

dan Alami 

ESS ini mensyaratkan pendekatan pengelolaan risiko yang 

berbeda terhadap habitat berdasarkan sensitivitas dan nilainya. 

Bank tidak mendukung proyek yang, menurut pendapat Bank, 

melibatkan konversi yang signifikan atau degradasi habitat kritis. 

Persyaratan untuk rencana pengelolaan keanekaragaman hayati 

sudah ada dalam undang-undang Pemerintah Indonesia. Namun 

demikian, peraturan tersebut tidak menyebutkan secara khusus 

tentang perlindungan habitat alami dan kritis sesuai dengan ESS 

6.  

ESMF ini menyediakan daftar negatif dan daftar periksa risiko lingkungan 

hidup dan sosial (E&S) sebagai alat penyaringan untuk mengidentifikasi 

kawasan lindung dan kawasan dengan keanekaragaman hayati yang 

tinggi /sensitif lingkungan, termasuk habitat kritis dari spesies-spesies 

utama yang telah ditetapkan. Selain mekanisme penyaringan, ESMF berisi 

kerangka kerja pengelolaan keanekaragaman hayati sebagai pedoman 

bagi intervensi yang dapat dilakukan di bawah NUFReP. 

ESS7 – Masyarakat Adat/Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani.  

Salah satu kesenjangan utama antara ESS 7 dan peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia terkait dengan Masyarakat Adat adalah persyaratan untuk 

pengakuan formal Masyarakat Hukum Adat sebagai kriteria kelayakan untuk diperlakukan sebagai Masyarakat Adat. Tidak ada persyaratan khusus untuk penilaian 

sosial dan penyusunan Rencana Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Plan, IPP) di seluruh undang-undang sektoral.  

Penilaian dan 

Konsultasi; 

Penghindaran dampak 

yang merugikan; 

Manfaat mitigasi dan 

pembangunan; 

Konsultasi bermakna 

yang disesuaikan 

dengan masyarakat 

adat/ Masyarakat lokal 

tradisional Afrika Sub-

Sahara yang secara 

historis kurang 

terlayani 

Masyarakat Adat (Indigenous People, IP) berpotensi menghadapi 

kesulitan untuk mendapatkan pengakuan hukum atas 

keberadaan mereka dan klaim tanah mereka melalui proses di 

lingkungan pemerintah. Cakupan kriteria untuk identifikasi IP 

adalah berbasis lahan dan oleh karena itu dapat mengecualikan 

kelompok-kelompok yang tidak memiliki keterikatan pada lahan. 

Selain itu, ada masyarakat rentan yang mungkin tidak memenuhi 

syarat berdasarkan kerangka kerja Pemerintah Indonesia 

sebagai Masyarakat Hukum Adat tetapi memenuhi kriteria 

kebijakan berdasarkan ESS 7. 

Proyek ini akan memperlakukan masyarakat yang memiliki karakteristik 

sesuai dengan ESS 7 sebagai Masyarakat Adat, terlepas dari pengakuan 

hukum mereka. Identifikasi kelompok-kelompok ini berdasarkan kriteria 

identifikasi berdasarkan ESS 7 akan berlanjut sebagai bagian dari proses 

penyaringan selama pelaksanaan proyek ini. Kerangka Perencanaan 

Masyarakat Adat (KPMA/IPPF) dikembangkan sebagai bagian dari ESMF 

ini sebagai pedoman bagi proses penyaringan dan perlindungan 

Masyarakat Adat. 

ESS 8 – Warisan Budaya  
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Peraturan pemerintah secara umum mendukung ESS 8. Namun demikian, tidak ada persyaratan khusus untuk perlindungan warisan budaya takbenda. Proyek ini akan 

mengembangkan prosedur penemuan tak terduga (chance find procedure) dan memberikan pelatihan yang berkaitan bagi para pemangku kepentingan terkait dan 

pekerja konstruksi.  

Perlindungan warisan 

budaya baik yang 

berwujud maupun 

tidak berwujud sebagai 

bagian dari 

pembangunan 

berkelanjutan, 

konsultasi yang 

bermakna dan 

pembagian manfaat 

yang adil  

Peraturan Pemerintah Indonesia tidak memberikan persyaratan 

untuk melindungi warisan budaya takbenda, atau menguraikan 

lebih lanjut tentang pembagian manfaat dan konsultasi yang 

bermakna, termasuk dengan Masyarakat Adat. 

NUFReP diharapkan tidak akan menimbulkan dampak yang merugikan, 

baik terhadap warisan budaya berwujud maupun tidak berwujud. 

Sebelum dilakukannya kegiatan proyek apa pun, akan dilakukan penilaian 

lapangan dan konsultasi dengan masyarakat setempat untuk 

mengidentifikasi apakah ada warisan budaya berwujud dan/atau tidak 

berwujud di daerah tersebut. Kearifan lokal mengenai pengendalian 

banjir dapat didorong sebagai bagian dari kegiatan proyek melalui 

konsultasi dengan masyarakat. 

Prosedur penemuan tak terduga yang dimasukkan di dalam ESMF akan 

digunakan sebagai pedoman bagi pengelolaan potensi dampak pada 

warisan budaya berwujud selama berlangsungnya kegiatan konstruksi.  

ESS9 – Perantara Keuangan. Tidak relevan untuk NUFReP. 

ESS 10 – Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan Informasi.  

Secara umum, peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia yang terkait telah mencakup persyaratan ESS 10. 

Keterlibatan dengan 

para pemangku 

kepentingan; 

Keterbukaan informasi; 

Mekanisme Pengaduan 

Keterbukaan informasi diwajibkan oleh Undang-Undang 

Keterbukaan Informasi Publik dan oleh karenanya, kegiatan 

pekerjaan sipil sebelumnya yang dilaksanakan oleh Ditjen SDA 

Kementerian PUPR telah memasukkan persyaratan untuk 

konsultasi dengan masyarakat setempat selama persiapan 

desain proyek. Konsultasi juga diwajibkan dalam penilaian 

lingkungan hidup dan perencanaan pengadaan tanah meskipun 

kualitas konsultasi tersebut seringkali berbeda-beda. Namun 

demikian, perubahan yang diakibatkan oleh adanya Omnibus 

Law terkait dengan persetujuan lingkungan hidup telah 

Proyek ini akan melakukan konsultasi proyek di tingkat pusat dan daerah, 

termasuk dengan masyarakat setempat. Proyek ini telah 

mengembangkan dan akan menerapkan Rencana Keterlibatan Pemangku 

Kepentingan (Stakeholder Engagement Plan, SEP), yang akan 

dilaksanakan di sepanjang siklus proyek. Mekanisme pengaduan telah 

dikembangkan sebagai bagian dari ESMF ini dan akan dilaksanakan 

sebagaimana mestinya. 
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Topik ESS  Kesenjangan yang Teridentifikasi Langkah untuk Mengurangi 

membuat ketentuan konsultasi tersebut menjadi tidak pasti. 

Berdasarkan undang-undang yang baru tersebut, penilaian 

lingkungan hidup (AMDAL) tidak mewajibkan adanya konsultasi 

dengan masyarakat setempat sebelum diajukan ke Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya, ada 

ketidakpastian lebih lanjut tentang implikasinya sebagai akibat 

dari putusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini yang 

menganggap undang-undang tersebut inkonstitusional karena 

melanggar proses prosedural dalam pembuatan undang-undang 

dan oleh karena itu dapat direvisi dalam waktu dua tahun sejak 

dikeluarkannya putusan.  
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Lampiran 2. Daftar Negatif Lingkungan Hidup dan Sosial 
 

Subproyek atau kegiatan berikut ini akan dianggap tidak memenuhi syarat untuk NUFReP apabila 

subproyek atau kegiatan tersebut: 

1. Tidak selaras dengan kebijakan, program, dan atau tujuan NUFReP. Hal ini termasuk 

pengindahan (beautification), yaitu pekerjaan sipil yang tidak berhubungan dengan tujuan 

pengelolaan pengendalian banjir. 

2. Berada di daerah yang sangat bersengketa. 

3. Memasukkan pembangunan bendungan besar atau infrastruktur fisik berskala besar yang 

sebelumnya tidak disepakati sebagai bagian dari daftar investasi. 

4. Berada di kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan tata wilayah dan zona 

risiko bencana. 

5. Melibatkan konversi yang signifikan, pembabatan atau degradasi habitat alami yang kritis, 

hutan, kawasan yang sensitif lingkungan, keanekaragaman hayati yang signifikan dan/atau 

zona konservasi yang dilindungi, termasuk ekosistem terestrial, daerah aliran sungai dan 

pesisir, atau apabila manfaat lingkungan dari kegiatan tersebut tidak ditetapkan secara jelas. 

6. Akan berdampak negatif terhadap spesies yang rentan dan terancam punah yang terdaftar 

dalam Daftar Merah Spesies Terancam dari Uni Internasional untuk Konservasi Alam 

(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN). 

7. Akan menyebabkan, atau berpotensi mengakibatkan, kerusakan permanen dan/atau 

signifikan terhadap kekayaan budaya yang tidak dapat direplikasi, peninggalan budaya yang 

tidak tergantikan, termasuk situs-situs yang memiliki nilai arkeologis (prasejarah), 

paleontologi, sejarah, agama, budaya, dan keunikan alam. 

8. Kemungkinan akan menimbulkan dampak merugikan yang besar atau signifikan, seperti 

relokasi atau gangguan terhadap warisan budaya Masyarakat Adat. 

9. Memerlukan Persetujuan Dengan Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)/ Free, Prior, 

and Informed Consent (FPIC) 

10. Tidak menghargai pengetahuan tradisional dan nilai-nilai budaya masyarakat adat dan 

masyarakat setempat dengan mengacu pada kewajiban hukum internasional termasuk 

Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. 

11. Memanfaatkan segala bentuk bahan Asbes, termasuk namun tidak terbatas pada bentuk 

Amianthus (konsentrasi 1.0 f/ml), Chrysotile (konsentrasi 1.0 f/ml) dan bentuk Asbes lainnya 

(konsentrasi 4.0 f/ml). 

12. Memanfaatkan bahan-bahan yang berasal dari sumber-sumber yang tidak sah, termasuk 

namun tidak terbatas pada kayu dan produk kayu (tidak dapat menunjukkan dokumen resmi 

dari pemasok yang ditunjuk) dan batu/mineral dari tambang ilegal (tidak dapat menunjukkan 

salinan izin pertambangan yang dikeluarkan oleh instansi terkait). 

13. Penggunaan bahan kimia yang dilarang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. 
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14. Menggunakan Cat tembok dengan konsentrasi Pb > 90 mg/kg; Cat dekoratif berbahan dasar 

organik dengan konsentrasi Pb >600 ppm (berat kering); Cat emulsi dengan konsentrasi Pb > 

90 ppm, Cd 75 ppm, Hg > 60 ppm, dan Cr6+ > 60 ppm. 
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Lampiran 3. Daftar Periksa Penyaringan Risiko Lingkungan Hidup dan Sosial 

Daftar periksa ini akan digunakan oleh PIU, NPIU, CPIU, dan CPMU untuk mengkaji potensi risiko lingkungan hidup dan sosial sub-proyek serta untuk 

mengindikasikan instrumen pengelolaan lingkungan hidup dan sosial yang dipersyaratkan dalam NUFReP.  

Tabel 9. Daftar Periksa Penyaringan Lingkungan Hidup dan Sosial 

Nama sub-proyek  

Lokasi sub-proyek  

Unit Pelaksana sub-proyek  

Uraian singkat mengenai sub-

proyek (skala dan kegiatan 

proyek) 

 

Penyaringan #1: Kelayakan untuk Pinjaman Bank Dunia 

Apakah sub-proyek bebas dari Daftar Negatif? (YA / TIDAK):  

Jika TIDAK, penyaringan di bawah ini tidak boleh dilanjutkan. Jika YA, silakan lanjutkan mengisi formulir penyaringan ini: 

Unit/Bagian dan nama orang 

yang mengisi formulir 

Unit/Bagian: 

Nama: 

Unit/Bagian dan nama orang 

yang meninjau dan 

menyetujui formulir  

Unit/Bagian: 

Nama: 

Penyaringan #2: Penyaringan Risiko Lingkungan Hidup dan Sosial 

Pedoman umum untuk instrumen E&S: 

- Kegiatan yang melibatkan komunikasi tatap muka akan mensyaratkan pelaksanaan Lampiran 12: Pengendalian dan Pencegahan Penularan COVID-19 

No Parameter Ya Tidak Lampiran yang relevan 

1 Apakah subproyek yang diusulkan ini akan 
mencakup investasi fisik (pekerjaan konstruksi)? 

    Lampiran 4: Konten untuk Kajian Lingkungan Hidup dan Sosial yang Dapat Diterima Bank 
Lampiran 5: Pedoman Praktik Lingkungan Hidup dan Sosial (ESCOPs) 
Lampiran 6: Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja 
Lampiran 7: Protokol mitigasi dan tanggapan terhadap SEA/VAC 
Lampiran 8: Prosedur Pelaporan Insiden/Kecelakaan 
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No Parameter Ya Tidak Lampiran yang relevan 

2 Apakah subproyek yang diusulkan ini akan 
melibatkan tenaga kerja campuran (lokal 
dan/atau eksternal) atau apakah ada risiko 
masuknya tenaga kerja (ke pemukiman 
masyarakat)? 

    Lampiran 6: Prosedur Manajemen Tenaga Kerja 
Lampiran 7: Protokol mitigasi dan tanggapan terhadap SEA/VAC 

3 Apakah subproyek yang diusulkan ini, BAIK 
melibatkan pekerja yang akan berinteraksi 
secara dekat dengan masyarakat lokal? (yaitu 
pekerja konstruksi, fasilitator setempat, dll.) 
ATAU lokasi proyek yang dekat dengan 
pemukiman masyarakat? 

  
Lampiran 5: Pedoman Praktik Lingkungan Hidup dan Sosial (ESCOPs) 
Lampiran 6: Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja 
Lampiran 7: Protokol mitigasi dan respons SEA/VAC 

4 Apakah subproyek yang diusulkan ini akan 
menimbulkan risiko pada kesehatan, dan 
keselamatan kerja (K3), dan/atau kesehatan dan 
keselamatan masyarakat? 

    Lampiran 4: Konten untuk Kajian Lingkungan Hidup dan Sosial yang Dapat Diterima Bank 
Lampiran 5: Pedoman Praktik Lingkungan Hidup dan Sosial (ESCOPs) 
Lampiran 6: Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja 
Lampiran 8: Prosedur Pelaporan Insiden/Kecelakaan 

5a Apakah sub-proyek yang diusulkan melibatkan 
kegiatan pengerukan? 

  Lampiran 4: Konten untuk Kajian Lingkungan Hidup dan Sosial yang Dapat Diterima Bank 
Lampiran 5: Pedoman Praktik Lingkungan Hidup dan Sosial (ESCOPs) 
Lampiran 8: Prosedur Pelaporan Insiden/Kecelakaan 5b Jika 5a Ya, apakah perkiraan jumlah kerukan 

telah diketahui? Jika Ya, berapa m3? 

Jawaban: 

5c Jika 5a Ya, apakah kualitas material yang akan 
dikeruk telah diketahui (melalui uji 
laboratorium)? Jika Ya, apakah terdapat 
kandungan B3? 

  

B3: 

5d Jika 5a Ya, apakah terdapat sumber pencemar 
B3 yang terindikasi di hulu/sekitar lokasi? 

  

6 Apakah subproyek yang diusulkan ini akan 
menimbulkan risiko peningkatan degradasi atau 
erosi tanah? 

    Lampiran 4: Konten untuk Kajian Lingkungan Hidup dan Sosial yang Dapat Diterima Bank 
Lampiran 5: Pedoman Praktik Lingkungan Hidup dan Sosial (ESCOPs) 
Lampiran 8: Prosedur Pelaporan Insiden/Kecelakaan 

7 Apakah subproyek yang diusulkan ini akan 
berdampak pada kuantitas atau kualitas air 
permukaan (misalnya sungai, laut, kali) atau air 
tanah (misalnya sumur)? 

    Lampiran 4: Konten untuk Kajian Lingkungan Hidup dan Sosial yang Dapat Diterima Bank 
Lampiran 5: Pedoman Praktik Lingkungan Hidup dan Sosial (ESCOPs) 
Lampiran 8: Prosedur Pelaporan Insiden/Kecelakaan 
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No Parameter Ya Tidak Lampiran yang relevan 

8 Apakah subproyek yang diusulkan ini akan 
menghasilkan atau meningkatkan produksi 
limbah padat atau cair, termasuk zat kimia dan 
bahan berbahaya (misalnya material 
sedimen/kerukan, air limbah, limbah 
elektronik)? 

    Lampiran 4: Konten untuk Kajian Lingkungan Hidup yang Dapat Diterima Bank 
Lampiran 5: Pedoman Praktik Lingkungan Hidup dan Sosial (ESCOPs) 
Lampiran 8: Prosedur Pelaporan Insiden/Kecelakaan 

9 Apakah subproyek yang diusulkan ini akan 
menimbulkan risiko peningkatan pencemaran 
udara (misalnya, debu, kebisingan, getaran, 
emisi gas)? 

    Lampiran 4: Konten untuk Kajian Lingkungan Hidup dan Sosial yang Dapat Diterima Bank 
Lampiran 5: Pedoman Praktik Lingkungan Hidup dan Sosial (ESCOPs) 
Lampiran 8: Prosedur Pelaporan Insiden/Kecelakaan 

10 Apakah subproyek yang diusulkan ini akan 
melibatkan pemanfaatan sumber daya alam 
dalam jumlah yang signifikan seperti pasir, 
kerikil, hasil hutan kayu dan non-kayu, dll.? 

  Lampiran 4: Konten untuk Kajian Lingkungan Hidup dan Sosial yang Dapat Diterima Bank 
Lampiran 5: Pedoman Praktik Lingkungan Hidup dan Sosial (ESCOPs) 
Lampiran 8: Prosedur Pelaporan Insiden/Kecelakaan 

11a Apakah subproyek yang diusulkan ini akan 
berlokasi di dalam kawasan lindung (misalnya 
hutan lindung/mata air/dsb.)?  

  Lampiran 4: Konten untuk Kajian Lingkungan Hidup dan Sosial yang Dapat Diterima Bank 
Lampiran 5: Pedoman Praktik Lingkungan Hidup dan Sosial (ESCOPs) 
Lampiran 10: Kerangka Kerja Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 
Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (Land Acquisition and 
Resettlement Policy Framework, LARPF) 
 

11b Jika 11a Ya, apakah kawasan tersebut digunakan 
oleh masyarakat setempat untuk tujuan mata 
pencaharian (misalnya pengumpulan hasil hutan 
kayu dan non-kayu), dan jika demikian, 
digunakan oleh lebih dari 200 orang? 

  

12 Apakah ada habitat alami/kritis yang sensitif 
(misalnya hutan, pesisir, lahan basah) atau 
spesies terancam yang dapat terkena dampak 
merugikan oleh subproyek yang diusulkan ini? 

    Lampiran 4: Konten untuk Kajian Lingkungan Hidup dan Sosial yang Dapat Diterima Bank 
Lampiran 5: Pedoman Praktik Lingkungan Hidup dan Sosial (ESCOPs) 
Lampiran 10: Kerangka Kerja Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 

13a Apakah subproyek yang diusulkan ini akan 
membutuhkan tanah (milik pemerintah atau 
swasta) untuk dibebaskan (secara sementara 
atau permanen)? 

    Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (Land Acquisition and 
Resettlement Policy Framework, LARPF), lihat LARAP  

13b Jika 13a jawabannya Ya, siapa pemilik tanah 
tersebut (tanah milik swasta, milik pemerintah, 
atau milik negara)? 

Jawaban:  
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No Parameter Ya Tidak Lampiran yang relevan 

13c Jika 13a jawabannya Ya, apakah uji kelayakan 
pendahuluan terhadap lahan telah dilakukan? 

 
 
 

  

13d Jika 13a jawabannya Ya, berapa perkiraan 
jumlah rumah tangga atau perorangan yang 
akan terkena dampak oleh rencana tersebut? 
Dalam hal apa? (perpindahan secara fisik 
dan/atau perpindahan secara ekonomi) 

Jawaban:  

14a Apakah subproyek yang diusulkan ini akan 
melibatkan pemulihan lahan milik 
pemerintah/negara (dari pengguna lahan tanpa 
sertifikasi legal)? Jika demikian, apakah 
penggunaan lahan sebelumnya telah 
teridentifikasi? 

  Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARPF), lihat LARAP 

14b Jika 14b jawabannya Ya, apakah LARAP sudah 
disiapkan? 

  

15 Apakah subproyek yang diusulkan ini akan 
berdampak pada kegiatan ekonomi 
masyarakat/akses masyarakat terhadap 
penggunaan lahan? 

  Lampiran 4: Konten untuk Kajian Lingkungan Hidup dan Sosial yang Dapat Diterima Bank 
(jika dampak ekonomi tidak diakibatkan oleh pengadaan tanah) 
 
Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARPF), lihat LARAP 

16 Apakah subproyek yang diusulkan akan 
menggunakan lahan yang saat ini ditempati atau 
digunakan secara rutin untuk tujuan produktif 
(misalnya berkebun, bertani, lokasi 
penangkapan ikan, hutan)? 

    Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARPF) 

17 Apakah subproyek yang diusulkan akan 
mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan 
dan mata pencaharian karena adanya 
pengadaan tanah/pemulihan kembali tanah 
milik pemerintah/milik negara? 

    Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARPF), lihat LARAP 

18 Apakah ada kelompok sosial-budaya yang 
berada di wilayah proyek, atau yang 
menggunakan wilayah proyek, yang memenuhi 
definisi sebagai “Masyarakat Adat” menurut 
ESS7? 

    Lampiran 9: Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (Indigenous People Planning 
Framework, IPPF)  
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No Parameter Ya Tidak Lampiran yang relevan 

19 Apakah ada anggota masyarakat dari kelompok 
masyarakat adat di wilayah proyek yang akan 
mendapat manfaat atau terkena dampak negatif 
dari proyek? 

    Lampiran 9: Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF)  

20 Apakah kelompok-kelompok tersebut memiliki 
“keterikatan kolektif” yang ditetapkan sesuai 
dengan ESS7 dengan tanah di mana proyek akan 
dilaksanakan, termasuk tanah yang tidak perlu 
dibebaskan? 

    Lampiran 9: Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF)  

21 Apakah kelompok-kelompok tersebut 
menggunakan bahasa asli yang berbeda dari 
bahasa nasional atau bahasa yang secara 
mayoritas digunakan di wilayah proyek? 

    Lampiran 9: Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF)  

22 Apakah kelompok-kelompok tersebut memiliki 
lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik 
adat yang berbeda atau terpisah dari 
masyarakat atau budaya arus utama? 

    Lampiran 9: Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF)  

23 Apakah pekerjaan sipil/tanah yang diusulkan 
akan dilaksanakan di daerah yang dikenal 
sebagai situs warisan budaya dan/atau kekayaan 
warisan budaya ada di dalamnya? 

    Lampiran 11: Prosedur Penemuan Tak Terduga  

Informasi tambahan mengenai subproyek yang perlu diketahui: 

Hasil screening risiko High / Substantial / Moderate / Low Catatan (jika ada): 

Instrumen E&S yang akan disusun: 
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Lampiran 4. Konten Kajian Lingkungan Hidup dan Sosial yang Dapat 

Diterima Bank 
 

Berdasarkan proses penyaringan, PIU dengan dukungan dari spesialis dan/atau konsultan lingkungan 

hidup dan sosial akan menyusun instrumen lingkungan hidup dan sosial yang terkait, tergantung pada 

tingkat risiko, dan sesuai dengan persyaratan Pemerintah Indonesia. Matriks berikut ini memberikan 

garis besar ANDAL (ESIA), RKL-RPL/UKL-UPL (ESMP), SPPL, dan LARAP yang dapat diterima oleh Bank. 

Garis besar ini didasarkan pada persyaratan pemerintah yang ditetapkan oleh peraturan nasional.  

Tabel 10. Garis besar AMDAL dan RKL-RPL yang dapat diterima oleh Bank 

Garis besar AMDAL (persyaratan dari Pemerintah 

Indonesia) 

Garis besar AMDAL yang dapat diterima oleh Bank 

(menggabungkan persyaratan AMDAL dan ESS 1) 

ANDAL (bagian dari AMDAL) 

Pendahuluan: latar belakang proyek/kegiatan; 

tujuan dan manfaat proyek/kegiatan; identitas 

Pemrakarsa; uraian singkat proyek/kegiatan 

termasuk status dari kajian ANDAL saat ini, lokasi, 

jadwal proyek/kegiatan; ringkasan proyek/kegiatan 

termasuk dampak penting hipotetis, batas wilayah 

kajian dan batas waktu kajian berdasarkan 

pelingkupan di dalam kerangka acuan kerja 

(termasuk alternatif yang ada) 

Merujuk ke AMDAL dan tambahkan di pelengkap: 

- Ringkasan Eksekutif sebelum bagian pendahuluan 

- Penilaian kerangka hukum yang terkait dengan 

aktivitas yang diusulkan dengan 

mempertimbangkan pengelolaan risiko 

lingkungan hidup dan sosial 

Uraian terinci proyek/kegiatan dan lokasi alternatif: 

berisi uraian apakah proyek/kegiatan tersebut akan 

bersinggungan dengan kegiatan-kegiatan lain di 

lokasi seperti sungai, jalan, rel kereta api, 

pemukiman, dll., dan pemetaan persinggungan 

tersebut; sumber daya yang akan digunakan untuk 

proyek/kegiatan tersebut, air limbah dan limbah B3 

yang dihasilkan dari proyek/kegiatan tersebut; 

pengelolaan lingkungan hidup awal, dan informasi 

lain yang terkait 

Merujuk ke AMDAL dan tambahkan di pelengkap: 

- Identifikasi fasilitas terkait (associated facilities), 

jika ada 

Uraian rinci mengenai keadaan lingkungan hidup 

awal (data paduk): memuat gambaran mengenai 

keadaan lingkungan hidup secara rinci di lokasi 

proyek/kegiatan yang diusulkan yang terdiri dari 

komponen lingkungan hidup yang berpotensi 

terkena dampak penting yang disebabkan oleh 

proyek/kegiatan yang diusulkan, usaha dan/atau 

kegiatan yang direncanakan. di sekitar lokasi yang 

diusulkan dengan potensi dampaknya terhadap 

lingkungan hidup.  

 

Merujuk ke AMDAL dan tambahkan di pelengkap: 

- Pembahasan mengenai akurasi, mutu, keandalan, 

sumber data, kesenjangan data utama, dan 

segala ketidakpastian yang ada 

- Uraian dari perkembangan saat ini dan masa 

mendatang di dalam dan di sekitar area proyek 

- Uraian dari habitat alami, habitat yang sudah 

berubah dan kritis, kawasan lindung dan spesies 

utama di kawasan tersebut, jika berkaitan 

- Analisis alternatif: secara sistematis 

membandingkan alternatif-alternatif yang layak 

untuk lokasi proyek/kegiatan yang diusulkan, 
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Garis besar AMDAL (persyaratan dari Pemerintah 

Indonesia) 

Garis besar AMDAL yang dapat diterima oleh Bank 

(menggabungkan persyaratan AMDAL dan ESS 1) 

Apabila ada lokasi-lokasi alternatif, uraian terinci 

mengenai pengaturan lingkungan hidup awal dari 

masing-masing alternatif harus disediakan. 

teknologi, desain dan operasi termasuk situasi 

jika tanpa adanya proyek/kegiatan, 

mengkuantifikasi dampak lingkungan hidup dan 

sosial untuk setiap alternatif, dan penilaian 

kelayakan alternatif dari mitigasi dampak 

lingkungan hidup dan sosial. Penilaian dampak 

sosial mencakup jenis dan besarnya dampak 

tersebut (misalnya, jika perpindahan ekonomi 

[economic displacement] yang tidak terkait 

dengan pengadaan tanah diantisipasi, maka siapa 

yang akan terkena dampak dan seberapa besar) 

- Ukuran desain atau dasar dari desain: dasar 

untuk memilih desain proyek tertentu 

- Rujukan ke kerangka hukum dan administratif 

yang terkait seperti perjanjian/ kesepakatan/ 

standar/ kebijakan lingkungan hidup 

internasional 

- Identifikasi kelompok-kelompok rentan dan 

bagaimana proyek tersebut dan alternatifnya 

dapat mengurangi dampak negatif pada 

kelompok-kelompok rentan 

- Penilaian terhadap kelompok-kelompok rentan 

yang teridentifikasi dan kapasitas mereka dalam 

mengatasi kerentanan tersebut 

Hasil dan evaluasi konsultasi publik: terdiri dari 

masukan, perhatian, dan umpan balik yang 

diperoleh selama pengumuman proyek/kegiatan 

dan konsultasi publik dengan masyarakat yang 

terkena dampak dan/atau Tim Uji Kelayakan 

Lingkungan Hidup 

Merujuk ke AMDAL dan tambahkan di pelengkap: 

- Penilaian mengenai bagaimana pandangan yang 

muncul tercermin dalam desain proyek  

- Pandangan kelompok-kelompok rentan 

tercermin dalam desain proyek 

- Penilaian mengenai bagaimana pandangan 

masyarakat setempat khususnya kelompok-

kelompok yang berpotensi terkena dampak 

tercermin dalam desain proyek 

- Pelibatan pemangku kepentingan yang terus 

dilakukan di luar pengungkapan dan konsultasi 

dokumen AMDAL, termasuk selama pelaksanaan 

Penetapan dampak penting hipotetik, lingkup kajian, 

dan lama/waktu kajian: menghasilkan informasi 

mengenai skala dan sifat dampak penting untuk 

setiap dampak penting hipotetik yang dikaji; 

Evaluasi dampak lingkungan hidup secara holistik: 

menggambarkan hasil evaluasi hubungan dan 

interaksi di antara dampak penting hipotetik untuk 

Merujuk ke AMDAL dan tambahkan di pelengkap: 

- Informasi tentang komponen lingkungan hidup 

yang berharga 

- Penilaian dampak tidak langsung dan dampak 

kumulatif 
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Garis besar AMDAL (persyaratan dari Pemerintah 

Indonesia) 

Garis besar AMDAL yang dapat diterima oleh Bank 

(menggabungkan persyaratan AMDAL dan ESS 1) 

menentukan sifat dampak lingkungan hidup total 

yang ditimbulkan oleh proyek/kegiatan yang 

diusulkan 

- Penilaian dampak dari fasilitas terkait 

- Penilaian dampak sisa yang telah diperkirakan 

sebelumnya 

Daftar pustaka / Rujukan Merujuk ke AMDAL, tidak perlu adanya tambahan. 

Lampiran, termasuk data dan informasi terkait 

lainnya yang dianggap perlu 

Merujuk ke AMDAL, tidak perlu adanya tambahan. 

RKL-RPL (bagian dari AMDAL) 

Pendahuluan: Tujuan pelaksanaan RKL-RPL secara 

umum dan pernyataan yang jelas 

Merujuk ke RKL-RPL, tidak perlu adanya tambahan. 

Rencana pengelolaan lingkungan hidup: 

menjelaskan bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan 

hidup untuk menghindari, mencegah, 

meminimalkan dan/atau mengendalikan dampak 

negatif dan meningkatkan dampak positif, jadwal 

pelaksanaan, durasi/periode, pihak yang 

bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan, 

pihak pelapor/penegak 

 

Merujuk ke RKL-RPL dan tambahkan di pelengkap: 

- Tindakan penanganan keluhan  

- Perkiraan biaya untuk setiap tindakan 

pengelolaan dan sumber dana 

- Rencana pembangunan kapasitas dan pelatihan 

untuk pemilik proyek dan kontraktor 

- Pengaturan kelembagaan 

- Rencana pengelolaan dampak sosial, termasuk 

rencana pemulihan mata pencaharian bila 

diperlukan 

- Dimasukkannya dukungan tambahan yang 

mungkin diperlukan untuk menghindari dampak 

jangka panjang pada kelompok-kelompok rentan 

Rencana pemantauan lingkungan hidup: 

menjelaskan rencana pemantauan dalam bentuk 

matriks atau tabel untuk dampak yang ditimbulkan, 

jadwal pelaksanaan, durasi/periode, pihak yang 

bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan, 

pihak pelapor/penegak 

Merujuk ke RKL-RPL dan tambahkan di pelengkap: 

- Tindakan penanganan keluhan 

- Perkiraan biaya untuk setiap tindakan 

pemantauan 

- Pemantauan pelaksanaan pengelolaan dampak 

sosial 

- Pemantauan pembangunan kapasitas dan 

pelatihan 

- Pemantauan kegiatan pelibatan 

- Pengaturan kelembagaan 

Pernyataan Jaminan Pelaksanaan RKL-RPL dengan 

Pernyataan Pemrakarsa yang ditandatangani di atas 

materai 

Merujuk ke RKL-RPL, tidak perlu adanya tambahan. 

Daftar pustaka Merujuk ke RKL-RPL, tidak perlu adanya tambahan. 

Lampiran, termasuk data dan informasi terkait 

lainnya yang dianggap perlu 

Merujuk ke RKL-RPL, tidak perlu adanya tambahan. 
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Tabel 11. Garis besar UKL-UPL yang dapat diterima oleh Bank 

Garis besar UKL-UPL (persyaratan dari Pemerintah 

Indonesia) 

Garis besar UKL-UPL yang dapat diterima oleh Bank 

(menggabungkan persyaratan UKL-UPL dan ESS 1) 

Identitas Pemrakarsa: nama pemrakarsa, alamat 

usaha, kode pos, nomor telepon, nomor faks dan 

email 

Merujuk ke UKL-UPL, tidak perlu adanya tambahan. 

Uraian proyek/rencana kegiatan: nama 

proyek/kegiatan, peta yang dibangun sesuai kaidah 

kartografi dan/atau ilustrasi mengenai lokasi yang 

memadai, skala/besaran proyek/kegiatan usaha, 

garis besar komponen proyek/kegiatan usaha yang 

berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup 

 

Merujuk ke UKL-UPL dan tambahkan di pelengkap: 

- Uraian kondisi lingkungan hidup dan sosial di 

lokasi proyek 

- Ringkasan lokasi alternatif, pertimbangan 

teknologi dan penilaian dampak lingkungan hidup 

dan sosial dari setiap alternatif 

- Persyaratan pengadaan tanah, jika pengadaan 

tanah diperlukan untuk proyek/kegiatan (lihat 

LARPF) 

- Identifikasi fasilitas terkait, jika ada 

- Ringkasan perkembangan saat ini dan masa 

mendatang 

- Dasar desain untuk proyek 

- Konsultasi dengan masyarakat yang berpotensi 

terkena dampak dan bagaimana pandangan yang 

muncul tercermin dalam desain dan proses 

pengambilan keputusan; bagaimana pandangan 

kelompok rentan tercermin dalam desain proyek; 

dan penilaian mengenai bagaimana pandangan 

masyarakat setempat khususnya kelompok-

kelompok yang berpotensi terkena dampak 

tercermin di dalam desain proyek 

- Penilaian kerangka hukum yang terkait dengan 

investasi yang diusulkan dengan 

mempertimbangkan pengelolaan risiko lingkungan 

hidup dan sosial 

Matriks rencana/upaya pemantauan dampak 

lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan 

hidup: sumber dampak, jenis dampak, skala 

dampak, pengelolaan lingkungan hidup (kegiatan, 

lokasi, dan durasi/waktu), pemantauan lingkungan 

hidup (kegiatan, lokasi, durasi/waktu), badan / 
orang yang bertanggung jawab, keterangan 

Merujuk ke UKL-UPL dan tambahkan di pelengkap: 

- Penilaian dampak sosial, risiko-risiko K3 dan 

kesehatan dan keselamatan masyarakat, warisan 

budaya, Masyarakat Adat, dan kelompok-

kelompok rentan serta pelibatan yang tepat dan 

tindakan mitigasi risiko 

- Dampak pengadaan tanah, jika diperlukan adanya 

pengadaan tanah untuk proyek/kegiatan 

(mengacu pada LARPF) dan langkah-langkah 

mitigasi yang diusulkan 
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Garis besar UKL-UPL (persyaratan dari Pemerintah 

Indonesia) 

Garis besar UKL-UPL yang dapat diterima oleh Bank 

(menggabungkan persyaratan UKL-UPL dan ESS 1) 

- Rencana pengelolaan dampak sosial, termasuk 

rencana pemulihan mata pencaharian bila 

diperlukan 

- Kajian dampak tidak langsung, baik dampak 

lingkungan hidup maupun sosial, masyarakat, 

kesehatan 

- Penilaian dampak dari fasilitas terkait 

- Proses penanganan pengaduan 

- Perkiraan biaya untuk setiap tindakan pengelolaan 

dan pemantauan dan sumber dana 

- Pengaturan kelembagaan 

- Rencana pembangunan kapasitas dan pelatihan 

untuk Pemrakarsa dan kontraktor 

- Proses dan rencana konsultasi 

Pernyataan Jaminan Pelaksanaan UKL-UPL dengan 

Pernyataan Pemrakarsa yang ditandatangani di atas 

materai 

Merujuk ke UKL-UPL, tidak perlu adanya tambahan. 

Daftar pustaka Merujuk ke UKL-UPL, tidak perlu adanya tambahan. 

Lampiran, termasuk data dan informasi terkait 

lainnya yang dianggap perlu 

Merujuk ke UKL-UPL, tidak perlu adanya tambahan. 
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Format “Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup” (SPPL) 

yang dapat diterima oleh Bank 

(Untuk rencana kegiatan yang tidak mewajibkan adanya AMDAL/UKL-UPL, subproyek harus 

mengembangkan SPPL sebagaimana ditetapkan dalam peraturan nasional dengan tambahan sebagai 

berikut) 

 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama orang yang bertanggung jawab : 

Jabatan   : 

Alamat   : 

Nomor telepon  : 

 

Sebagai penanggung jawab pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup: 

Nama Entitas  : 

Alamat Entitas  : 

Nomor Telepon Entitas : 

Type of project activity : 

Nama kegiatan  : 

Lokasi kegiatan  : 

Tujuan   : 

Keluaran dari kegiatan : 

Perizinan yang sudah diperoleh : 

Jumlah modal  : 

 

Dengan potensi (dampak) lingkungan hidup sebagai berikut: 

1. ………. 

2. ………. 

3. Dst.  

Untuk selanjutnya, kami menegaskan bahwa kami mampu dan berkomitmen untuk melaksanakan 

rencana tindakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan sosial sebagai berikut: 

1. ………. 

2. ………. 

3. Dst. 

SPPL ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan selesainya kegiatan proyek kami. Jika 

proyek tersebut mengalami perubahan lokasi, desain, proses, jenis bahan baku dan/atau bahan 

pendukung, SPPL ini harus direvisi. 

 

Tanggal, Bulan, Tahun 

 

 

 

(Nama/NIP) 

Nomor pendaftaran dari lembaga pemerintah daerah  

Tanggal  

Penerima  

Materai Rp 10.000,-  

Tandatangan 
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Tabel 12. Garis besar LARAP yang dapat diterima oleh Bank 

Garis besar LARAP (persyaratan Pemerintah Indonesia) Garis besar LARAP yang dapat diterima 
oleh Bank (menggabungkan persyaratan 

LARAP dengan ESS 5 dan ESS 1) 

Pendahuluan: latar belakang proyek/kegiatan; tujuan dan 
manfaat proyek/kegiatan; identitas Pemrakarsa; uraian 
singkat proyek/kegiatan, batas wilayah kajian dan batas 
waktu kajian berdasarkan ruang lingkup dalam kerangka 
acuan kerja (termasuk alternatif-alternatif yang ada) 

 

Tujuan LARAP 

 

 

Merujuk ke LARAP dan tambahkan: 

- Ringkasan Eksekutif sebelum bagian 
pendahuluan 

- Uraian terinci mengenai proyek/kegiatan 
dan lokasi alternatif dan/atau desain 
alternatif yang dapat menampilkan 
desain/lokasi yang dipilih adalah upaya 
untuk meminimalkan dampak sosial 

- Uraian terinci bahwa relokasi terjadi 
setelah mempertimbangkan pilihan 
pertama untuk ‘membatalkan 
pemindahan’ rumah [tidak diperlukan 
adanya relokasi] tidak mungkin 
dilakukan. 

Kerangka hukum Merujuk ke LARAP dan tambahkan: 

Hasil penyelidikan atas setiap langkah 
hukum yang diperlukan untuk memastikan 
pelaksanaan yang efektif dari kegiatan 
pengadaan tanah dan pemukiman kembali 
di bawah subproyek, termasuk, 
sebagaimana mestinya, proses untuk 
mengakui tuntutan hak legal atas 
penguasaan tanah — termasuk tuntutan 
yang berasal dari hukum adat dan 
penggunaan secara adat. 

Sensus Warga Terdampak Proyek (WTP) dan inventarisasi 
aset yang terkena dampak:  

- Daftar WTP 
- Inventarisasi tanah dan bangunan yang terkena dampak, 

termasuk informasi berikut ini: 
a. Total luas tanah yang terkena dampak yang diukur, 

ukuran area yang akan terkena dampak oleh area 
subproyek, dan luas tanah yang tersisa. 

b. Status kepemilikan tanah/bangunan yang akan 
terkena dampak dan bukti kepemilikannya. 

c. Fungsi tanah/bangunan yang akan terkena 
dampak. 

d. Kondisi bangunan (permanen, semi permanen, 
sementara, atau lainnya). 

e. Aset lain yang akan terkena dampak (pohon, 
tanaman, sumur, pagar, dll.) 

- Jumlah total WTP dan Rumah Tangga Terdampak Proyek 
(RTP) 

- Jumlah RTP yang akan kehilangan lebih dari 20% aset 
produktif mereka. 

Merujuk ke LARAP dan tambahkan: 

- Pada daftar WTP, berikan informasi 
pembeda antara WTP yang memiliki hak 
penguasaan atas tanah dan para 
penghuni yang tidak memiliki hak 
tersebut 

- Pemisahan antara total Rumah Tangga 
Terdampak Proyek (RTP) yang akan (1) 
dapat membangun kembali 
bangunannya di area sekitar lokasi 
dampak Proyek; dan (2) dipaksa pindah 
ke lokasi lain 

Penilaian Dampak Sosial: Merujuk ke LARAP dan tambahkan: 
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Garis besar LARAP (persyaratan Pemerintah Indonesia) Garis besar LARAP yang dapat diterima 
oleh Bank (menggabungkan persyaratan 

LARAP dengan ESS 5 dan ESS 1) 

- Infrastruktur publik dan layanan sosial yang akan terkena 
dampak; 

- Karakteristik sosial dan budaya masyarakat yang 
terpindahkan, termasuk uraian dari lembaga formal dan 
informal (misalnya organisasi masyarakat, kelompok ritual, 
dan LSM yang mungkin terkait dengan konsultasi dengan 
masyarakat), serta proses desain dan kegiatan pelaksanaan 
pemukiman kembali; 

- Informasi paduk (baseline) mengenai mata pencaharian 
(termasuk — jika berlaku — tingkat produksi dan 
pendapatan dari kegiatan ekonomi formal dan informal) 
dan standar hidup dari warga yang dipindahkan tersebut 
(termasuk status kesehatan) 

- Informasi yang dimutakhirkan secara berkala mengenai 
mata pencaharian dan standar hidup warga yang 
dipindahkan tersebut sehingga informasi yang terbaru 
sudah tersedia pada saat mereka dipindahkan. 

 

 

- Uraian dari sistem produktif, tenaga 
kerja, dan organisasi masyarakat; 

- Pola interaksi sosial di masyarakat yang 
terkena dampak, termasuk jaringan 
sosial dan sistem dukungan sosial, dan 
bagaimana hal-hal tersebut akan 
terdampak oleh subproyek; 

- Informasi yang berkaitan dengan 
kelompok-kelompok atau anggota-
anggota kelompok rentan sebagaimana 
diatur dalam ESS 7 dari Kerangka Kerja 
Lingkungan Hidup dan Sosial 
(Environmental and Social Framework, 
ESF) Bank Dunia, di mana ketentuan 
khusus mungkin harus dibuat untuk hal 
tersebut; 

- Sistem kepemilikan dan sistem 
pengalihan hak atas tanah, termasuk 
inventarisasi sumber daya alam yang 
dimiliki bersama (kolektif) di mana 
masyarakat memperoleh mata 
pencaharian dan makanan mereka, 
sistem hak pakai berdasarkan non-hak 
kepemilikan (termasuk perikanan, 
tanaman, atau area panen) diatur oleh 
mekanisme peruntukan tanah yang 
diakui oleh penduduk setempat, dan 
masalah yang mungkin terjadi terkait 
dengan berbagai sistem hak atau 
ketentuan untuk menempati tanah; 

Matriks Kelayakan dan Hak - 

Kerangka kelembagaan. Temuan analisis terhadap kerangka 
kelembagaan meliputi: 
 
 

Merujuk ke LARAP dan tambahkan: 

- Identifikasi lembaga yang bertanggung 
jawab untuk pengadaan tanah dan 
pemulihan kegiatan tanah publik dan 
LSM yang mungkin memiliki peran dalam 
pelaksanaan proyek; 

- Penilaian kapasitas kelembagaan dari 
lembaga dan LSM tersebut; 

- Setiap langkah yang diusulkan untuk 
meningkatkan kapasitas kelembagaan 
lembaga dan LSM yang bertanggung 
jawab atas pelaksanaan pemukiman 
kembali. 

Kelayakan. Identifikasi WTP yang akan memenuhi syarat 
untuk mendapat kompensasi, bantuan pemukiman kembali 
dan dukungan rehabilitasi mata pencaharian dan penjelasan 

Merujuk ke LARAP dan tambahkan: 
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Garis besar LARAP (persyaratan Pemerintah Indonesia) Garis besar LARAP yang dapat diterima 
oleh Bank (menggabungkan persyaratan 

LARAP dengan ESS 5 dan ESS 1) 

mengenai kriteria yang digunakan untuk menetapkan 
kelayakan, termasuk tanggal batas akhir yang berkaitan. 

Klarifikasi mengenai kelompok WTP mana 
yang berhak untuk setiap paket. 

Penilaian aset yang terkena dampak. Penjelasan mengenai 
prosedur atau metode untuk menghitung nilai aset yang 
akan terdampak oleh subproyek. 

- 

Kompensasi, bantuan pemukiman kembali dan dukungan 
rehabilitasi mata pencaharian. Uraian mengenai (1) paket 
kompensasi yang akan ditawarkan kepada WTP yang 
kehilangan tanah dan/atau aset lainnya, (2) bantuan 
pemukiman kembali yang akan ditawarkan kepada warga 
yang dipindahkan secara fisik, dan paket kompensasi, 
digabung dengan bantuan dan dukungan lain yang 
ditawarkan kepada masing-masing kategori WTP haruslah 
cukup untuk mencapai tujuan ESS 5 ESF Bank Dunia 
mengenai Pengadaan Tanah, Pembatasan Penggunaan 
Lahan, dan Pemukiman Kembali Secara Paksa. Pilihan 
relokasi dan bantuan lain yang ditawarkan kepada WTP harus 
disiapkan melalui konsultasi dengan mereka dan harus layak 
secara teknis dan ekonomis, serta sesuai dengan preferensi 
budaya WTP. 

Merujuk ke LARAP dan tambahkan: 

(3) Dukungan rehabilitasi mata pencaharian 
kepada warga yang kehilangan sumber 
pendapatan atau mata pencaharian sebagai 
akibat dari pengadaan tanah untuk 
subproyek. 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Uraian 
mengenai batas-batas wilayah relokasi; dan penilaian 
dampak lingkungan hidup dari pemukiman kembali yang 
diusulkan dan langkah-langkah untuk mengurangi dan 
mengelola dampak tersebut (dikoordinasikan sesuai dengan 
penilaian lingkungan hidup dari investasi utama yang 
mensyaratkan adanya pemukiman kembali). 

- 

Peran serta masyarakat. Keterlibatan para pemukim kembali 
[dan masyarakat tuan rumah, jika berlaku]: 

- uraian strategi untuk konsultasi dengan dan peran serta 
dari para pemukim kembali dan masyarakat tuan rumah 
dalam desain dan pelaksanaan kegiatan pemukiman 
kembali; 

- ringkasan pandangan yang diungkapkan dan bagaimana 
pandangan ini dipertimbangkan dalam menyusun rencana 
pemukiman kembali; 

- kajian alternatif pemukiman kembali yang disajikan dan 
pilihan yang dibuat oleh para warga yang dipindahkan 
mengenai pilihan yang tersedia bagi mereka, termasuk 
pilihan yang terkait dengan bentuk-bentuk kompensasi dan 
bantuan pemukiman kembali, untuk pindah sebagai 
perorangan/keluarga atau sebagai bagian dari masyarakat 
atau kelompok kekerabatan yang sudah ada sebelumnya, 
untuk mempertahankan pola organisasi kelompok yang 
ada, dan untuk mempertahankan akses ke kekayaan 
budaya (misalnya tempat ibadah, pusat ziarah, kuburan); 

- pengaturan yang dilembagakan di mana warga yang 
dipindahkan dapat mengkomunikasikan keprihatinan 

- 
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Garis besar LARAP (persyaratan Pemerintah Indonesia) Garis besar LARAP yang dapat diterima 
oleh Bank (menggabungkan persyaratan 

LARAP dengan ESS 5 dan ESS 1) 

mereka kepada pihak berwenang proyek selama 
perencanaan dan pelaksanaan, dan langkah-langkah untuk 
memastikan bahwa kelompok-kelompok rentan terwakili 
secara memadai; dan 

- langkah-langkah untuk mengurangi dampak pemukiman 
kembali pada setiap masyarakat tuan rumah, termasuk 
konsultasi dengan masyarakat tuan rumah dan pemerintah 
setempat, pengaturan untuk penyampaian secara cepat 
dari setiap pembayaran yang harus dibayar kepada 
masyarakat tuan rumah untuk tanah atau aset lain yang 
diberikan kepada para pemukim kembali, pengaturan 
untuk menangani konflik yang mungkin timbul antara para 
pemukim kembali dan masyarakat tuan rumah; dan 
tindakan apa pun yang diperlukan untuk meningkatkan 
layanan (misalnya, layanan pendidikan, air bersih, 
kesehatan, dan produksi) bagi masyarakat tuan rumah agar 
setidaknya sebanding dengan layanan yang tersedia bagi 
para pemukim kembali. 

Rencana konsultasi Merujuk ke LARAP dan tambahkan: 

- Identifikasi kelompok-kelompok rentan, 
termasuk rumah tangga dan perorangan 
yang memiliki hak penguasaan atas tanah 
yang tidak dapat diakui 

- Rencana konsultasi dengan kelompok-
kelompok rentan yang teridentifikasi ini 

- Setiap tindakan yang diperlukan agar 
konsultasi yang berarti dengan kelompok-
kelompok ini dapat dilakukan 

Prosedur pengaduan.  Merujuk ke LARAP dan tambahkan: 

Mekanisme pengaduan alternatif yang 
dapat diterima secara sosial, jika ada, dan 
bagaimana mekanisme tersebut dapat 
digunakan untuk LARAP. 

Tanggung jawab organisasi. Kerangka kerja organisasi untuk 
pengadaan tanah dan pemukiman kembali, termasuk 
identifikasi instansi yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan Rencana Pemukiman Kembali (RP), pelaksanaan 
langkah-langkah pemukiman kembali dan penyediaan 
layanan; pengaturan untuk memastikan adanya koordinasi 
yang tepat di antara berbagai lembaga dan yurisdiksi yang 
terlibat dalam pelaksanaan; dan setiap tindakan (termasuk 
bantuan teknis) yang diperlukan untuk memperkuat 
kapasitas badan pelaksana untuk merancang dan 
melaksanakan kegiatan pemukiman kembali; ketentuan 
untuk pengalihan tanggung jawab kepada pihak berwenang 
setempat atau kepada para pemukim kembali itu sendiri 
untuk mengelola fasilitas dan layanan yang disediakan di 
bawah proyek ini dan untuk mengalihkan tanggung jawab 

- 
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Garis besar LARAP (persyaratan Pemerintah Indonesia) Garis besar LARAP yang dapat diterima 
oleh Bank (menggabungkan persyaratan 

LARAP dengan ESS 5 dan ESS 1) 

lain tersebut dari badan pelaksana pemukiman kembali, bila 
perlu. 

Jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan yang mencakup 
semua kegiatan pemukiman kembali, mulai dari persiapan 
hingga pelaksanaan, termasuk tanggal target dari pencapaian 
manfaat yang diharapkan bagi para pemukim kembali [dan 
masyarakat tuan rumah] dan penghentian berbagai bentuk 
bantuan. Jadwal tersebut harus menunjukkan bagaimana 
kegiatan pemukiman kembali tersebut dikaitkan dengan 
pelaksanaan proyek secara keseluruhan. 

- 

Biaya dan anggaran. Tabel yang menunjukkan perkiraan 
biaya secara terinci untuk semua kegiatan pemukiman 
kembali, termasuk tunjangan untuk inflasi, pertumbuhan 
penduduk, dan kontinjensi lainnya; jadwal bagi pengeluaran; 
sumber-sumber dana; dan pengaturan untuk aliran dana 
yang tepat waktu, dan pendanaan untuk pemukiman 
kembali, jika ada, di daerah di luar wilayah yurisdiksi badan 
pelaksana. 

- 

Pemantauan dan evaluasi. Pengaturan pemantauan kegiatan 
pengadaan tanah dan pemukiman kembali oleh badan 
pelaksana, dilengkapi dengan pemantau independen yang 
dianggap tepat oleh Bank, untuk memastikan informasi yang 
lengkap dan objektif; indikator pemantauan kinerja untuk 
mengukur masukan, keluaran, dan hasil untuk kegiatan 
pemukiman kembali; keterlibatan warga yang dipindahkan 
dalam proses pemantauan tersebut; penyampaian laporan 
pemantauan kepada Bank; evaluasi dampak pemukiman 
kembali untuk jangka waktu yang wajar setelah semua 
kegiatan pemukiman kembali dan kegiatan pembangunan 
yang terkait telah diselesaikan; dengan menggunakan hasil 
pemantauan pemukiman kembali sebagai pedoman bagi 
pelaksanaan selanjutnya. 

Merujuk ke LARAP dan tambahkan: 

- Jika jumlah rumah tangga yang 
diperkirakan akan dipindahkan secara 
fisik adalah >200 orang (atau lebih dari 
40 RT), pemantauan akan dilengkapi 
dengan pemantau 
independen/eksternal yang dianggap 
tepat oleh Bank. 

 

 

Isi dari LARAP yang dapat diterima oleh Bank juga tersedia di LARPF. 
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Lampiran 5. Pedoman Praktik Lingkungan Hidup dan Sosial 

(Environmental and Social Codes of Practices, ESCOPs) 
 

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and Social Management Plan, 

ESMP) disusun di tingkat lokasi untuk menjabarkan langkah-langkah utama yang diperlukan untuk 

mengelola aspek lingkungan hidup dan sosial dari program. Sebagai bagian dari pengelolaan risiko, 

ESMP tingkat lokasi akan digunakan oleh entitas pelaksana proyek dan akan menjadi dasar bagi 

rencana pengelolaan khusus lokasi yang akan disusun dan dilaksanakan oleh entitas tersebut. 

Berdasarkan penyaringan risiko, ESMP tingkat lokasi akan disusun untuk mengelola potensi risiko dan 

dampak. Pengembangan rencana tersebut akan sepadan dengan tingkat risiko setiap kegiatan, dan 

oleh karena itu, tindakan mitigasi, serta persyaratan pemantauan dan pengawasan akan sepenuhnya 

selaras dengan tingkat risiko yang diantisipasi. Templat berikut ini harus dimasukkan di dalam 

dokumen penawaran jika pekerjaan tertentu diserahkan kepada pelaksana pihak ketiga, termasuk 

kontraktor pekerjaan sipil.  

Pedoman Praktik Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and Social Code of Practices, ESCOPs) 

ini harus dikembangkan untuk mengelola risiko yang terkait dengan kegiatan proyek yang dapat 

menyebabkan risiko lingkungan hidup dan sosial. ESCOPs ini memberikan rujukan dan spesifikasi 

utama yang memberi informasi bagi penyusunan ESMP. Semua pekerjaan yang didukung berdasarkan 

Proyek ini diwajibkan untuk mematuhi ESCOPs dan hal ini akan ditetapkan di dalam perjanjian 

kontraktor.  

Cara menggunakan Pedoman Praktik (Codes of Practices, COP) ini 

ESCOPs berikut memberikan referensi dan spesifikasi utama yang menginformasikan penyusunan RKL-
RPL/UKL-UPL atau SPPL yang dapat diterima oleh Bank untuk sub-proyek yang melibatkan pekerjaan 
fisik di lokasi. 

ESCOPs ini harus dimasukkan di dalam dokumen penawaran dan kontrak untuk memberi informasi 

kepada para penawar mengenai pedoman yang digunakan untuk pengelolaan risiko dan dampak 

lingkungan hidup dan sosial. Spesifikasi yang terkait di dalam ESCOPs akan menjadi kewajiban 

kontraktual bagi kontraktor dan dapat diberlakukan oleh PIU. ESCOP ini dapat disesuaikan dengan 

ruang lingkup kegiatan/kebutuhan proyek yang diperlukan sesuai dengan persetujuan PIU. 

Tugas terkait Lingkungan Hidup dan Sosial Kontraktor 

• Mematuhi semua persyaratan perundang-undangan yang terkait di Indonesia; 

• Bahan bangunan seperti batu, pasir, agregat, dan kayu hanya akan bersumber dari sumber-
sumber yang sah (konsesi tambang dan kayu) yang menjalankan rencana pengelolaan 
lingkungan hidup yang memadai yang dapat diterima oleh Bank; 

• Melaksanakan pengelolaan tenaga kerja dan aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat 
selama masa konstruksi sebagaimana diatur dalam dokumen ESMF; 

• Melakukan pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan proyek dan menyimpan catatan; 

• Jika berlaku, lakukan kewajiban kontraktor berdasarkan RKL-RPL/UKL-UPL (ESMP) untuk 
upaya pengelolaan dan mitigasi lingkungan hidup; 

• Jika berlaku, laporkan catatan pemantauan/pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL (ESMP) ke kantor 
PIU; 
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• Mempekerjakan dan melatih staf yang memenuhi syarat untuk mengambil tanggung jawab 
atas proyek; 

• Menhentikan kegiatan konstruksi setelah menerima instruksi dari kantor PIU dan 
mengusulkan dan melakukan tindakan korektif serta menerapkan metode konstruksi 
alternatif, jika diperlukan untuk meminimalkan dampak lingkungan; 

• Melakukan peningkatan kepekaan terhadap jender dan peningkatan kesadaran kepada 
pekerja dan personil keamanan yang mungkin terlibat selama pelaksanaan proyek. Harap 
merujuk ke Lampiran 7 terkait Strategi Pencegahan Perilaku Pelecehan dan Kekerasan Seksual 
dan Kekerasan Terhadap Anak. Kedua Pedoman Perilaku ini harus ditandatangani dan 
disetujui oleh kontraktor/pihak ketiga dan pekerja; 

• Melaksanakan hubungan yang saling menghormati di tempat kerja dan sekitar lokasi proyek 
yaitu dengan masyarakat setempat; 

• Melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan bagi pekerja (untuk menerima, 
menangani, menyusun, dan melaporkan keluhan). 

 

Larangan  

• Lihat Lampiran 2. Daftar Negatif Sosial dan Lingkungan NUFReP  

 

Kesehatan dan Keselamatan Pekerja 

• Kontraktor akan mematuhi semua peraturan Indonesia dan Prosedur Operasional Standar 
(SOP) untuk paparan pekerja bagi proyek; 

• Kontraktor akan menyiapkan penilaian risiko K3 untuk lokasi yang spesifik atau analisis 
keselamatan kerja (job safety analysis) sejalan dengan peraturan setempat dan Pedoman 
Umum Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan WBG3 sebagai bagian dari CESMP. 
Berdasarkan penilaian tersebut, kontraktor berkewajiban untuk mengembangkan dan 
mengimplementasikan rencana manajemen K3; 

• Kontraktor diharapkan menyediakan akomodasi4 untuk pekerja di lokasi terpencil yang 
memenuhi kode dan standar bangunan yang berlaku saat nin; tidak dibebankan biaya untuk 
semua pekerja proyek. Basecamp akan mencakup ruang kantor, tempat akomodasi, area 
umum, kantin, fasilitas kebersihan dan sanitasi, dan ruang penyimpanan. Tujuan dari 
menyediakan akomodasi adalah untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan, 
keselamatan, dan kesejahteraan pekerja proyek. Kebijakan akan dibuat dan diterapkan oleh 
kontraktor untuk memastikan akomodasi disediakan dengan: 

o peralatan pemadam kebakaran yang mudah diakses dan mudah digunakan 

o fasilitas toilet yang memadai dengan pintu untuk menunjukkan apakah fasilitas toilet 
“digunakan” atau “kosong”. Toilet juga harus dilengkapi dengan air mengalir dan 
sabun 

o ruang yang cukup untuk istirahat dan privasi 

 
3 Lihat https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1d19c1ab-3ef8-42d4-bd6b-
cb79648af3fe/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ls62x8l 
4 Lihat petunjuk EBRD/IFC tentang akomodasi pekerja (https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/60593977-91c6-4140-84d3-
737d0e203475/workers_accomodation.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-60593977-91c6-4140-84d3-
737d0e203475-jqetNIh) yang memuat praktik baik mengenai akomodasi pekerja lapangan 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1d19c1ab-3ef8-42d4-bd6b-cb79648af3fe/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ls62x8l
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1d19c1ab-3ef8-42d4-bd6b-cb79648af3fe/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ls62x8l
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/60593977-91c6-4140-84d3-737d0e203475/workers_accomodation.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-60593977-91c6-4140-84d3-737d0e203475-jqetNIh
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/60593977-91c6-4140-84d3-737d0e203475/workers_accomodation.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-60593977-91c6-4140-84d3-737d0e203475-jqetNIh
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/60593977-91c6-4140-84d3-737d0e203475/workers_accomodation.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-60593977-91c6-4140-84d3-737d0e203475-jqetNIh
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o pasokan air bersih yang memadai yang memenuhi standar kualitas5 

o penerangan dan listrik yang cukup 

o ventilasi yang tepat memberikan udara segar yang cukup 

o fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air 

• Langkah-langkah untuk mencegah akses untuk orang yang tidak berkepentingan ke area 
berbahaya harus dilakukan; 

• Kontraktor harus memastikan bahwa pertolongan pertama yang berkualitas mudah diakses di 
seluruh lokasi dan dapat disediakan setiap saat; 

• Stasiun pencuci mata harus disediakan dekat dengan stasiun kerja yang membutuhkan 
penanganan bahan berbahaya (mis., area penyimpanan limbah berbahaya dan beracun 
sementara) atau pekerjaan di mana pembilasan langsung dengan air adalah respons 
pertolongan pertama yang direkomendasikan; 

• Lokasi terpencil harus memiliki prosedur darurat tertulis untuk menangani kasus trauma atau 
penyakit serius sampai pada titik di mana perawatan pasien dapat dipindahkan ke fasilitas 
medis yang sesuai; 

• Semua staf akan diberi alat pelindung diri (APD)6 yang sesuai, yaitu sepatu keselamatan, topi 
keras, penutup telinga, masker, sarung tangan, kacamata pelindung, dan pakaian visibilitas 
tinggi. Pekerja tidak diperbolehkan terpapar ke lingkungan kerja dengan suhu, kebisingan, dan 
tingkat getaran di atas batas yang diizinkan tanpa APD yang tepat; 

• Ketentuan harus dibuat untuk memberikan pelatihan K3 kepada semua karyawan untuk 
memastikan mereka mengetahui aturan dasar kerja di tempat kerja/lapangan dan 
perlindungan pribadi serta mencegah cedera pada sesama karyawan. Melalui spesifikasi dan 
pemantauan kontrak yang tepat, kontraktor harus memastikan bahwa penyedia layanan, 
serta pekerja kontrak dan sub-kontrak, dilatih secara memadai sebelum penugasan dimulai. 
Pelatihan setidaknya harus terdiri dari: 

o Kesadaran tentang bahaya mendasar; 

o pengetahuan dasar tentang peralatan, bahan konstruksi, dan peralatan; 

o potensi bahaya di lokasi spesifik, dan implikasi kesehatan dan keselamatannya; 

o persyaratan kebersihan; 

o praktik kerja yang aman, termasuk pencegahan paparan dan penggunaan APD. SOP 
untuk tindakan pencegahan risiko dan prosedur keselamatan dari setiap jenis 
pekerjaan harus dikembangkan dan disosialisasikan kepada pekerja; dan 

o prosedur darurat untuk kecelakaan, kebakaran, evakuasi, dan bencana alam serta 
pelatihan keadaan darurat. 

• Kontraktor harus memastikan bahwa alat berat dan kendaraan dirawat dengan baik dan 
operator telah terlatih dan berlisensi; 

• Jalur untuk pejalan kaki dan kendaraan di dalam dan di luar lokasi konstruksi harus dipisahkan 
dan disediakan dengan akses yang mudah, aman, dan sesuai; 

 
5 Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 32/2017 
6 Pemilihan APD harus didasarkan pada bahaya dan risiko kerja. Ringkasan tentang APD yang direkomendasikan berdasarkan 
bahaya dirujuk dalam Pedoman Umum Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan (EHS) WBG/IFC tentang Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja 
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• Kontraktor harus menetapkan dan menerapkan program pemantauan kesehatan dan 

keselamatan kerja yang meliputi: inspeksi rutin penerapan K3 dan pengujian semua fitur 

keselamatan dan langkah-langkah pengendalian bahaya, kepatuhan dokumen menggunakan 

kombinasi yang tepat dari pengambilan sampel portabel dan stasioner dan instrumen 

pemantauan (untuk kebisingan, getaran, debu, emisi udara, dll) menggunakan metodologi 

yang diakui, memantau dan mendokumentasikan kegiatan pelatihan untuk karyawan dan 

pengunjung (kurikulum, durasi, dan peserta), dokumentasi cedera akibat kerja dan nyaris 

celaka (apa yang terjadi, penyebab kecelakaan, dan tindakan pencegahan di masa 

mendatang); 

• Pelaksanaan protokol kesehatan di kantor dan lokasi konstruksi mengacu kepada Pencegahan 

dan Pengendalian Infeksi COVID-19. 

 

Penggunaan Pekerja Masyarakat 

• Kontraktor harus memastikan bahwa persyaratan K3 dilaksanakan oleh para pekerja 

masyarakat sesuai dengan standar yang berlaku. Harap merujuk ke LMP, ESMP, dan ESCOPs 

ini; 

• Kontraktor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelibatan para pekerja masyarakat 

dilakukan sesuai dengan peraturan nasional yang berlaku dan standar Bank Dunia mengenai 

tenaga kerja serta pengaturan dan ketentuan kerja (jam kerja, pengaturan kontrak, dan 

pekerja anak). Harap merujuk ke LMP; 

• Kontraktor dan/atau pihak ketiga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Pedoman 

Perilaku untuk mendorong perilaku terhormat (dan mencegah tindakan kekerasan) dan 

Pedoman Perilaku dalam mencegah Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (Sexual Exploitation 

and Abuse, SEA) diterapkan di lapangan. Harap merujuk ke SEA dan Pedoman Perilaku bagi 

Pekerja Proyek. 

 

Protokol Asbes 

• Jika berlaku, setelah menemukan bahan yang dicurigai mengandung asbes, tidak ada 
pekerjaan fisik pada bangunan yang akan dilakukan sampai sampel dari bahan yang dicurigai 
mengandung asbes tersebut diperiksa, hasilnya diketahui, dan asbesnya dihilangkan. Lokasi 
dari bahan yang dicurigai mengandung asbes tersebut harus ditandai dengan jelas. 

• Dalam kasus tertentu di mana diduga ada bahan yang mengandung asbes, seorang Spesialis 
Asbes akan dilibatkan oleh kontraktor untuk mengonfirmasi keberadaan asbes di dalam 
bangunan atau puing-puing bangunan, tergantung pada pendanaan dalam proyek ini. 

• Spesialis Asbes tersebut harus memiliki ‘Sertifikat Kompetensi’ atau sertifikasi serupa yang 
menunjukkan pelatihan dan pengalaman dalam penanganan dan pembuangan bahan yang 
mengandung asbes. 

• Spesialis Asbes tersebut akan mendatangi sampel bangunan yang akan didanai dalam proyek 
ini dan menyiapkan panduan identifikasi dan proses penanganan sampel bersama dengan 
perkiraan inventarisasi jenis dan volume limbah yang harus dikelola di bawah rencana 
pengelolaan Asbes. 

• Sampel asbes akan dikirim ke laboratorium yang terakreditasi untuk pengujian asbes. 

file:///C:/Users/User/Documents/01.%20WORLD%20BANK/01.%20NUFReP/00.%20E&amp;S%20Documents/00.%20E&amp;S%20Documents/UPDATED/LAST%20VERSION/For%20Translator/RESULT/Dokumen%201_EMSF%20(Annex)%20NUFREP%20-%20Bahasa%20Indonesia.docx%23_Annex_7._Labour
file:///C:/Users/User/Documents/01.%20WORLD%20BANK/01.%20NUFReP/00.%20E&amp;S%20Documents/00.%20E&amp;S%20Documents/UPDATED/LAST%20VERSION/For%20Translator/RESULT/Dokumen%201_EMSF%20(Annex)%20NUFREP%20-%20Bahasa%20Indonesia.docx%23_Annex_3._Content
file:///C:/Users/User/Documents/01.%20WORLD%20BANK/01.%20NUFReP/00.%20E&amp;S%20Documents/00.%20E&amp;S%20Documents/UPDATED/LAST%20VERSION/For%20Translator/RESULT/Dokumen%201_EMSF%20(Annex)%20NUFREP%20-%20Bahasa%20Indonesia.docx%23_Annex._7:_Labour
file:///C:/Users/User/Documents/01.%20WORLD%20BANK/01.%20NUFReP/00.%20E&amp;S%20Documents/00.%20E&amp;S%20Documents/UPDATED/LAST%20VERSION/For%20Translator/RESULT/Dokumen%201_EMSF%20(Annex)%20NUFREP%20-%20Bahasa%20Indonesia.docx%23_Annex_8._Sexual
file:///C:/Users/User/Documents/01.%20WORLD%20BANK/01.%20NUFReP/00.%20E&amp;S%20Documents/00.%20E&amp;S%20Documents/UPDATED/LAST%20VERSION/For%20Translator/RESULT/Dokumen%201_EMSF%20(Annex)%20NUFREP%20-%20Bahasa%20Indonesia.docx%23_Annex_8._Sexual
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• Spesialis Asbes tersebut akan melatih petugas proyek dalam pengambilan sampel bahan yang 
diduga asbes dan mengorganisir pengujian. 

• Rencana Pengelolaan Asbes7 harus dikembangkan oleh Spesialis Asbes berdasarkan penilaian 
asbes di lapangan, dan dikaji oleh Bank Dunia, sebelum dilaksanakan. Hal ini termasuk: 

o Identifikasi lokasi di mana bahan yang mengandung asbes (asbestos containing 
material, ACM) ada, dan kondisinya (mis. apakah itu dalam bentuk yang mudah 
gembur dengan potensi untuk melepaskan serat) 

o Prosedur untuk pemantauan kondisi materi sebelum dibuang; 

o Daftar semua petugas terlatih, termasuk Pengawas Pembuangan Asbes, yang akan 
mengerjakan proyek (memberikan sertifikasi atau catatan pelatihan).  

o Daftar peralatan perlindungan pribadi yang diperlukan. Semua APD dan peralatan 
yang digunakan untuk pembuangan asbes harus diperlakukan sama dengan bahan 
yang mengandung asbes; 

o Daftar peralatan yang diperlukan untuk menampung dan membuang material; 

o Rencana pelatihan untuk pekerja yang berpotensi melakukan kontak dengan materi 
asbes untuk menghindari bahaya dan mencegah paparan; 

o Metode peningkatan kesadaran untuk anggota masyarakat yang mungkin (atau telah) 
terpapar risiko; 

o Metode kerja aman yang disetujui untuk melakukan pembongkaran bangunan, 
membungkus bahan yang terkontaminasi, dan persiapan untuk pembuangan; 

o Pembuangan material di TPA berizin dan/atau diangkut oleh pihak berizin; 

o Pembuangan puing harus mencakup area eksternal di sekitar bangunan yang telah 
terkontaminasi oleh puing-puing yang mengandung asbes;  

o Pembuatan peta yang menunjukkan lokasi pembuangan bahan asbes dari lokasi 
proyek ke TPA. 

• Lokasi pembuangan bahan yang mengandung asbes harus ditandai dengan jelas di lokasi 
kerja, dan di dalam daftar nasional situs berbahaya atau daftar serupa untuk kepentingan 
tanah; 

• Semua subproyek di bawah NUFReP yang membutuhkan pembuangan asbes atau bahan yang 
mengandung asbes akan melakukan pembuangan bahan mengandung dengan aman sebelum 
pekerjaan rekonstruksi dimulai dan dikelola berdasarkan rencana pengelolaan asbes; 

• Tidak ada bahan mengandung asbes yang akan digunakan untuk konstruksi atau rekonstruksi 
atau pekerjaan perbaikan di bawah NUFReP. 

 

Warisan budaya  

• Mengacu kepada Prosedur Penemuan Tak Terduga 

 

Pedoman Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat  

 
7 Lihat Nota Panduan Kelompok Bank Dunia 2009 tentang Pengelolaan Asbes   
(https://siteresources.worldbank.org/EXTPOPS/Resources/AsbestosGuidanceNoteFinal.pdf ) 
 

https://siteresources.worldbank.org/EXTPOPS/Resources/AsbestosGuidanceNoteFinal.pdf
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Keadaan darurat adalah peristiwa yang tidak direncanakan ketika operasi proyek kehilangan kendali, 
atau bisa kehilangan kendali, dari situasi yang dapat mengakibatkan risiko terhadap kesehatan 
manusia, properti, atau lingkungan hidup, baik di dalam fasilitas atau di lingkungan masyarakat 
setempat. Keadaan darurat biasanya tidak mencakup praktik kerja yang aman untuk gangguan atau 
peristiwa yang tercakup oleh kesehatan dan keselamatan kerja. 

Sub-proyek yang melibatkan kegiatan fisik harus memiliki Rencana Kesiapsiagaan dan Tanggap 
Darurat yang sesuai dengan risiko kegiatan yang dilakukan dan yang mencakup unsur-unsur mendasar 
berikut ini:  

• Administrasi (kebijakan, tujuan, distribusi, definisi, dll); 

• Organisasi wilayah darurat (pusat komando, pusat kesehatan, dll); 

• Peran dan tanggung jawab; 

• Sistem komunikasi; 

• Prosedur tanggap darurat; 

• Sumber daya darurat; 

• Pelatihan dan pemutakhiran; 

• Daftar Periksa (daftar peran dan tindakan serta daftar peralatan); dan 

• Kelangsungan Usaha dan Kontinjensi 

Jika masyarakat setempat berkemungkinan menghadapi risiko dari potensi keadaan darurat yang 
timbul di fasilitas, proyek harus menerapkan langkah-langkah komunikasi yang sesuai untuk 
mengingatkan masyarakat, seperti: alarm yang dapat didengar, seperti bel atau sirene, menyebarkan 
daftar panggilan telepon, kendaraan yang dipasangi pelantang suara (speaker), mengkomunikasikan 
rincian sifat darurat, mengkomunikasikan pilihan-pilihan tempat perlindungan (tempat evakuasi, 
karantina), memberikan saran tentang pemilihan tempat perlindungan yang sesuai. 

Harus disediakan suatu mekanisme untuk mendanai kegiatan darurat dan penyediaan sumber daya 
darurat. Sumber daya darurat ini termasuk, antara lain: 

• Layanan Medis. Petugas pertolongan pertama untuk fasilitas serta peralatan medis yang 
cocok untuk personel, jenis operasi, dan tingkat perawatan yang mungkin diperlukan sebelum 
diangkut ke rumah sakit harus dipertimbangkan untuk disediakan.  

• Ketersediaan Sumber Daya. Langkah-langkah yang tepat untuk mengelola ketersediaan 
sumber daya jika terjadi keadaan darurat meliputi: i) Memelihara daftar dari peralatan, 
petugas, fasilitas, pendanaan, pengetahuan ahli, dan bahan dari pihak luar yang mungkin 
diperlukan untuk menanggapi keadaan darurat. Daftar tersebut harus mencakup petugas 
dengan keahlian khusus untuk pembersihan tumpahan, pengendalian banjir, rekayasa teknik, 
pengolahan air, ilmu lingkungan, dll., atau fungsi apa pun yang diperlukan untuk menanggapi 
keadaan darurat yang diidentifikasi secara memadai; ii) Menyediakan personel yang siap 
mengerahkan sumber daya, sesuai kebutuhan; iii) Melacak dan mengelola biaya yang terkait 
dengan sumber daya darurat; iv) Mempertimbangkan kuantitas, waktu tanggap darurat, 
kemampuan, keterbatasan, dan biaya dari sumber daya ini, baik untuk kondisi darurat khusus 
lokasi, maupun kondisi darurat di masyarakat atau regional; v) Mempertimbangkan jika 
sumber daya eksternal tidak dapat menyediakan kapasitas yang mencukupi selama terjadinya 
keadaan darurat regional dan apakah sumber daya tambahan mungkin harus disediakan di 
lokasi.  

• Daftar Kontak. Daftar informasi pihak yang dapat dihubungi untuk semua sumber daya dan 
petugas internal dan eksternal harus disediakan untuk sub-proyek. Daftar tersebut harus 
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mencakup nama, uraian, lokasi, dan rincian kontak (telepon, email) untuk masing-masing 
sumber daya, dan dipelihara setiap tahun. 

• Pelatihan dan Pemutakhiran. Fasilitas kesiapsiagaan darurat dan rencana tanggap darurat 
memerlukan perawatan, pengkajian, dan pemutakhiran untuk memperhitungkan perubahan 
peralatan, petugas, dan fasilitas. Program pelatihan dan latihan praktik menyediakan sistem 
pengujian untuk memastikan tingkat kesiapsiagaan darurat yang memadai. Program harus: 
mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan peran dan tanggung jawab, kemampuan 
dan persyaratan petugas dalam keadaan darurat; mengembangkan rencana pelatihan untuk 
menangani kebutuhan, khususnya untuk pemadaman kebakaran, tanggap darurat terhadap 
tumpahan, dan evakuasi; melakukan pelatihan tahunan atau lebih sering lagi ketika tanggap 
darurat tersebut mencakup peralatan khusus, prosedur khusus, atau bahaya khusus. 
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Sub-Lampiran 5.1 Pengelolaan Bahan Kerukan dan Limbah 

Kontraktor diwajibkan untuk mengembangkan prosedur pengelolaan limbah khusus lokasi yang 

sejalan dengan peraturan pemerintah yang ada serta ESS 3 sebelum pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi. Prosedur tersebut harus mencakup identifikasi jenis limbah yang berpotensi dihasilkan dari 

proyek serta pengolahan dan pembuangannya masing-masing yang sesuai, serta kerangka peraturan 

mengenai pengelolaan limbah. Tempat dan fasilitas yang menghasilkan sampah harus melakukan 

identifikasi sifat dari limbah dan memilah limbahnya menurut komposisi, sumber, jenis limbah yang 

dihasilkan, tingkat timbulan, dan menurut persyaratan peraturan Pemerintah Indonesia.  

 

Limbah berbahaya 

Limbah berbahaya dapat didefinisikan dalam beberapa cara termasuk karakteristik berbahaya 

(misalnya, toksisitas dan mudah terbakar), komponen beracun tertentu (misalnya, PCB dan arsenik), 

jenis bahan (misalnya, pelarut organik dan bahan peledak), proses dari asal timbulan limbah 

berbahaya tersebut, seperti pemurnian dan pekerjaan klinis, dan aliran limbah tertentu seperti lumpur 

hasil pengolahan air limbah kimia. 

• Penyimpanan sementara semua zat berbahaya atau beracun di lokasi akan ditempatkan di 

dalam wadah yang aman yang diberi label dengan rincian komposisi, sifat dan informasi 

penanganan. Diperlukan perizinan yang sesuai dengan peraturan nasional; 

• Wadah bahan berbahaya tersebut harus ditempatkan dalam wadah anti bocor untuk 

mencegah tumpahan dan kebocoran; 

• Limbah tersebut harus diangkut oleh pengangkut berizin khusus dan dibuang di fasilitas 

berizin; 

• Cat dengan bahan atau pelarut beracun atau cat berbahan dasar timbal tidak akan digunakan; 

• Limbah B3 tidak akan dibuang ke TPA umum/domestik. Penyedia layanan berizin akan 

dikontrak untuk melakukan pengumpulan dan pembuangan yang aman di fasilitas yang 

ditunjuk; 

• Semua instalasi penyimpanan bahan berbahaya, termasuk fasilitas sementara, akan 

dirancang, dibangun dan dirawat untuk penyimpan sekunder. Fasilitas penyimpan sekunder 

akan memiliki kapasitas pekerja yang terlatih untuk mengelola bahan berbahaya, memenuhi 

kepatuhan dengan persyaratan peraturan, menerapkan penggunaan APD yang tepat, dan 

memahami perencanaan tanggap darurat dan kesiapsiagaan. 

 

Puing-puing pekerjaan konstruksi dan pembongkaran (Construction and Demolition, C&D) 

Jenis bahan yang dikategorikan sebagai puing-puing C&D yang berkaitan dengan NUFReP dapat 

mencakup batu bata, beton, gipsum, baja, kaca, batu, tanah liat, pohon, tunggul, pasangan bata, dan 

potongan kayu. 

• Limbah pekerjaan konstruksi dan pembongkaran akan dipisahkan dari sampah umum, 

organik, limbah cair dan kimia dengan cara dipilah di tempat dan disimpan dalam wadah yang 

sesuai. 
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• Limbah pekerjaan konstruksi akan dikumpulkan dan dibuang dengan benar oleh pengumpul 

berizin. 

• Catatan pembuangan limbah akan disimpan sebagai bukti pengelolaan yang tepat sesuai 

dengan rancangan. 

• Bila memungkinkan, kontraktor akan menggunakan kembali dan mendaur ulang bahan yang 

sesuai dan layak (kecuali asbes). 

• Dilarang keras membakar material konstruksi di lokasi. 

• Sebelum dipindahkan dari lokasi, pisahkan dan simpan semua limbah di daerah yang sesuai 

untuk mencegah bahaya seperti kebakaran, hama, atau genangan air/ perkembangbiakan 

vektor. 

• Limbah oli dan limbah berbahaya lainnya (termasuk tanah yang terkontaminasi dan tumpahan 

minyak) harus disimpan di bawah penutup dan dipisahkan dari limbah lainnya. Limbah 

tersebut harus dipindahkan oleh pengangkut berizin ke fasilitas pembuangan berizin; 

• Setelah pekerjaan selesai, semua puing-puing yang dihasilkan pekerjaan konstruksi harus 

dipindahkan dari lokasi dan dibuang ke lokasi pembuangan yang ditetapkan sesuai dengan 

persetujuan pemerintah; 

 

Limbah rumah tangga dari barak pekerja 

• Kategori ini umumnya dapat mencakup sisa makanan, plastik, dan kaleng. Kecuali limbah yang 

tergolong limbah berbahaya, penanganan dan pengelolaan limbah mengacu pada prosedur 

pengelolaan limbah yang berlaku di kota. 

• Kontraktor harus mendorong dilaksanakannya prinsip-prinsip dasar pengelolaan limbah, yaitu 

pengurangan sumber, penggunaan kembali, daur ulang/pemanfaatan ulang, pengolahan dan 

pembuangan. 

 

Material kerukan dan sedimen  

• Kualitas material sedimen di lokasi proyek akan diuji sebelum dimulainya pengerukan. Silakan 

lihat Tabel 13 untuk analisis parameter yang disarankan. Pparameter yang akan dipilih untuk 

analisis akan ditentukan per kasus selama pelaksanaan proyek, berdasarkan keterkaitan 

parameternya di masing-masing lokasi. 

• Apabila dari hasil analisis kualitas sedimen ditemukan adanya bahan berbahaya, bahan 

tersebut akan dipindahkan, diangkut, dan dibuang secara terpisah ke fasilitas operasi yang ada 

yang ditunjuk untuk mengolah limbah berbahaya. Silakan merujuk ke bagian Pengelolaan 

Limbah B3 di atas. 

• Sedimen tidak berbahaya akan dimanfaatkan lebih lanjut dan/atau dibuang di daerah tertentu 

sesuai dengan persetujuan pemerintah.    
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Tabel 13. Nilai pedoman mutu sedimen yang direkomendasikan (SQGV 8) 

Parameter Nilai pedoman (mg/kg berat kering) 

Antimoni 2,0 

Kadmium 1,5 

Kromium 80 

Tembaga 65 

Timbal 50 

Merkuri 0,15 

Nikel 21 

Perak 1,0 

Zinc 200 

Arsenik 20 

Tributitin 9,0 

Total PAH (jumlah PAH) 10.000 

Total DDT 1,2 

Klordan 4,5 

Dieldrin 2,8 

Endrin 2,7 

Lindane 0,9 

Total PCB 34 

Total hidrokarbon minyak bumi (Total 
petroleum hydrocarbons, TPHs) 

280 

 

Kualitas Air 

• Menghilangkan potensi sumber pencemaran di sekitar barak pekerja dan lokasi konstruksi, 

mis. hidrokarbon, pelarut dan cat; 

• Permasalahan/kekhawatiran kualitas air masyarakat dipantau melalui konsultasi dan FGRM 

proyek dan diselesaikan selayaknya; 

• Tingkat kualitas air di saluran air penerima tidak akan melebihi standar kualitas ambien yang 

digariskan dalam pedoman pemerintah dan/atau Tabel Kualitas Air dari Badan Perlindungan 

Lingkungan Hidup (Environmental Protection Agency, EPA), mana yang lebih ketat. Apabila 

muncul kekhawatiran yang signifikan dan masalah potensial teridentifikasi, akan dilakukan 

pemantauan. 

 

Pengelolaan Air Limbah 

• Sistem pengolahan septik untuk tenaga kerja proyek harus disediakan di lokasi barak pekerja 

dan dirawat secara teratur; 

• Sistem penyaringan air abu-abu (grey water, yaitu air buangan yang berasal dari pembuangan 

tempat cuci di dapur, wastafel dan air pembuangan kamar mandi) harus dipasang di lokasi 

barak pekerja dan dirawat secara teratur.  

 
8 SQGV adalah nilai pedoman mutu sedimen untuk kontaminan tertentu, yang jika dilampaui dapat menyebabkan studi 
tambahan untuk mengkonfirmasi atau menyangkal kemungkinan dampak biologis dari kontaminan tersebut. Referensi 
sumber SQGV yang direkomendasikan dari: Simpson, Stuart; Batley, Graeme, editor. Penilaian mutu sedimen: Panduan 
praktis. CSIRO; 2016. http://hdl.handle.net/102.100.100/90767?index=1  

http://hdl.handle.net/102.100.100/90767?index=1
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Sub-Lampiran 5.2 Pengelolaan Lokasi Secara Umum 

Pengelolaan lokasi secara umum ini harus dimasukkan ke dalam C-ESMP dan dianggap sebagai praktik 

pengelolaan lokasi secara minimum. 

 

Keamanan dan akses publik 

• Pagar keliling harus dipasang di sekitar lokasi konstruksi jika berada di area terbangun, di dekat 

fasilitas umum atau di jalur yang dilalui orang 

Papan Petunjuk 

• Harus mengandung kata “Pemberitahuan tentang pekerjaan konstruksi” atau kata-kata 

serupa untuk pengumuman, dalam huruf tebal 

• Terbuat dari bahan yang tahan lama 

• Diletakkan secara mencolok sehingga dapat dilihat dan dibaca dengan mudah di tempat 

pekerjaan konstruksi berlangsung (mungkin diperlukan lebih dari satu papan petunjuk)  

Persiapan Lokasi/Pembersihan Lokasi Baru 

● Pembukaan lahan hanya boleh dimulai setelah semua kegiatan/rencana tindakan pengadaan 

tanah telah diselesaikan. Jika ada tanaman di tapak yang diusulkan, pemilik tanah dan/atau 

penggarap yang terkena dampak akan diberi waktu yang wajar untuk memanen tanaman 

tersebut untuk meminimalkan dampak terhadap mata pencaharian; 

● Menimbun dan melindungi tanah lapisan atas untuk digunakan kembali dalam pekerjaan 

rehabilitasi lokasi; 

● Penggunaan bahan kimia untuk pembersihan vegetasi harus dihindari. 

Penanaman Kembali dan Restorasi Lokasi 

● Di daerah di mana kegiatan pekerjaan konstruksi telah selesai dan tidak ada gangguan lebih 

lanjut, penanaman kembali harus dimulai sesegera mungkin; 

● Lokasi konstruksi dan sekitarnya harus ditata, dan setiap pekerjaan perbaikan yang diperlukan 

harus dilakukan tanpa penundaan. 

Pengendalian Erosi dan Sedimen 

● Lakukan penjadwalan pekerjaan konstruksi untuk meminimalkan area gangguan terhadap 

tanah selama musim hujan; 

● Upayakan gangguan terhadap tanah sesedikit mungkin dan stabilkan daerah tersebut secepat 

mungkin; 

● Alirkan air hujan ke sekitar lokasi kerja menggunakan saluran sementara; 

● Pasang struktur pengendali sedimen jika diperlukan untuk memperlambat atau mengarahkan 

limpasan dan menahan sedimen sampai vegetasi terbentuk. Struktur pengendali sedimen 

dapat mencakup bak penampung sedimen, tumpukan jerami, pagar tanaman (brush fences), 

dan pagar dari bahan karung (fabric silt fences). 

Pengelolaan material 
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• Material harus disimpan dengan aman untuk mengurangi pencurian dan potensi kehilangan 

material 

• Lokasi penyimpanan material harus ditetapkan dan ditandai dengan jelas 

• Material tiba saat dibutuhkan untuk mengurangi waktu penyimpanan yang tidak perlu dan 

menghindari potensi kerusakan selama penyimpanan  

Bongkar muat material 

• Pastikan kendaraan dihentikan, direm dan distabilkan sebelum melakukan bongkar/muat 

• Area pemuatan harus cukup terang dan bebas dari bahaya yang dapat menimbulkan potensi 

cedera, seperti serpihan, lubang, dll. 

• Pekerja yang melakukan bongkar/muat harus diberi instruksi dengan benar dengan teknik 

utama yang penting untuk membantu mencegah salah urat dan keseleo dan potensi cedera 

lainnya. 

Debu 

● Gunakan air sesering yang diperlukan untuk meredakan area berdebu selama kondisi 

berangin. 

Kebisingan dan Getaran 

● Kegiatan konstruksi dijadwalkan pada siang hari saja, misalnya (pukul 08:00 hingga 17:00) 

pada hari kerja, (pukul 08:00 hingga 13:00) pada hari Sabtu dan tidak ada pekerjaan pada hari 

Minggu atau hari libur; 

● Setiap pekerjaan yang harus dilakukan setelah jam kerja harus disetujui oleh pihak berwenang 

terkait (yaitu dinas lingkungan hidup), pemerintah desa/kelurahan dan diberitahukan kepada 

masyarakat setidaknya satu minggu sebelumnya; 

● Gunakan peralatan yang menyebabkan kebisingan hanya jika diperlukan. Matikan jika tidak 

digunakan; 

● Masalah/kekhawatiran kebisingan dan getaran dari masyarakat dipantau melalui konsultasi 

dan FGRM proyek dan diselesaikan selayaknya; 

● Tingkat kebisingan dan getaran di lingkungan penerima tidak akan melebihi standar yang 

digariskan dalam pedoman pemerintah. Apabila muncul kekhawatiran yang signifikan dan 

masalah potensial teridentifikasi, akan dilakukan pemantauan. 

Pengelolaan limbah 

• Menetapkan dan menegakkan prosedur pembersihan lokasi harian, termasuk pemeliharaan 

fasilitas penyimpanan, daur ulang, dan pembuangan yang memadai untuk sampah, limbah 

padat, tanah, dan puing-puing konstruksi. Harap merujuk ke Sub-Lampiran 5.1 mengenai 

Pengelolaan Limbah. 

 

Pedoman Pengelolaan Lalu Lintas di lokasi Konstruksi 

Mengelola lalu lintas di dalam dan di sekitar lokasi konstruksi adalah bagian penting untuk memastikan 

risiko di tempat kerja dikelola secara memadai untuk mencegah bahaya bagi pekerja dan masyarakat 

umum. Kendaraan bergerak di dalam dan sekitar tempat kerja, berjalan mundur, memuat, dan 

file:///C:/Users/User/Documents/01.%20WORLD%20BANK/01.%20NUFReP/00.%20E&amp;S%20Documents/00.%20E&amp;S%20Documents/UPDATED/LAST%20VERSION/For%20Translator/RESULT/Dokumen%201_EMSF%20(Annex)%20NUFREP%20-%20Bahasa%20Indonesia.docx%23_Sub-Annex_4.1:_Dredged
file:///C:/Users/User/Documents/01.%20WORLD%20BANK/01.%20NUFReP/00.%20E&amp;S%20Documents/00.%20E&amp;S%20Documents/UPDATED/LAST%20VERSION/For%20Translator/RESULT/Dokumen%201_EMSF%20(Annex)%20NUFREP%20-%20Bahasa%20Indonesia.docx%23_Sub-Annex_4.1:_Dredged
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membongkar seringkali menjadi penyebab utama kematian dan cedera bagi pekerja dan anggota 

masyarakat. 

Cara paling efektif untuk melindungi pejalan kaki adalah dengan menghilangkan bahaya lalu lintas, 

yang dapat dilakukan dengan mendesain tata letak tempat kerja untuk menghilangkan interaksi antara 

pejalan kaki dan kendaraan termasuk mengelola akses dan pergerakan kendaraan di sekitar ruang 

pejalan kaki. Dengan sistem manajemen lalu lintas di tempat dan pelatihan yang benar, 

mengendalikan operasi kendaraan dan pergerakan pejalan kaki dapat dikelola untuk memastikan 

keselamatan di tempat. 

Masalah utama yang perlu dipertimbangkan untuk mengelola lalu lintas di tempat kerja konstruksi 

meliputi: 

1. Memisahkan pejalan kaki dan kendaraan di lapangan dan saat kendaraan masuk dan keluar 

dari lapangan. Tindakan berikut akan membantu pemisahan pejalan kaki dan kendaraan: 

• Pintu masuk dan keluar - menyediakan gerbang masuk dan keluar yang terpisah untuk 

pejalan kaki dan kendaraan; 

• Jalan setapak - menyediakan jalur pejalan kaki yang kokoh, datar, dan berdrainase 

baik yang mengambil rute langsung jika memungkinkan; 

• Penyeberangan - di mana jalan setapak melintasi jalan, memberikan titik 

penyeberangan yang diberi tanda dan dinyalakan dengan jelas di mana pengemudi 

dan pejalan kaki dapat saling melihat dengan jelas; 

• Visibilitas - pastikan pengemudi yang mengemudi di jalan umum dapat melihat kedua 

arah di sepanjang jalan sebelum mereka menujunya; 

• Halangan - jangan menghalangi jalan setapak sehingga pejalan kaki harus melangkah 

ke rute kendaraan; dan 

• Hambatan - pikirkan tentang pemasangan penghalang antara jalan dan jalan setapak. 

 

2. Meminimalkan pergerakan kendaraan. Perencanaan yang baik dapat membantu 

meminimalkan pergerakan kendaraan di sekitar lokasi. Misalnya, lansekap untuk mengurangi 

jumlah gerakan fill atau spoil. Untuk membatasi jumlah kendaraan di lokasi: 

• Menyediakan parkir mobil dan van untuk tenaga kerja dan pengunjung yang berlokasi 

jauh dari lapangan; 

• Kontrol pintu masuk ke area kerja; 

• Merencanakan area penyimpanan sehingga kendaraan pengiriman tidak harus 

melintasi lokasi kerja. 

 

3. Menghindari kendaraan berjalan mundur atau meminimalkan risiko terkait. Kebutuhan 

kendaraan untuk mundur harus dihindari jika memungkinkan karena hal ini merupakan 

penyebab utama kecelakaan fatal. Sistem satu arah dapat mengurangi risiko, terutama di area 

penyimpanan. Jalur putaran bisa disediakan sehingga kendaraan bisa berputar tanpa berjalan 

mundur. Jika area lapangan terbatas dan jalur putaran sempit, pengontrol lalu lintas harus 

memastikan bahwa sistem berjalan mundur seperti alarm, sensor, kamera, dan cermin selalu 

digunakan. Rekan kerja juga perlu diinformasikan di mana kendaraan mungkin berputar dan 

memastikan area itu kosong. 
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4. Memastikan kendaraan dan pejalan kaki bisa saling terlihat. Jika kendaraan berjalan mundur 

di area di mana pejalan kaki tidak dapat dikecualikan, risikonya meningkat dan visibilitas 

menjadi pertimbangan penting. Pertimbangkan: 

• Bantuan untuk pengemudi - cermin, kamera CCTV atau alarm yang dapat membantu 

pengemudi untuk melihat pergerakan di sekeliling kendaraan; 

• Pengendali/penanda bendera lalu lintas - yang terlatih dan dapat ditunjuk untuk 

mengendalikan manuver; 

• Pencahayaan - sehingga pengemudi dan pejalan kaki dalam satu rute dapat dengan 

mudah melihat satu sama lain. Pencahayaan mungkin diperlukan setelah matahari 

terbenam atau dalam cuaca buruk; 

• Pakaian - pejalan kaki di lapangan harus mengenakan pakaian dengan visibilitas tinggi. 

 

5. Menggunakan rambu lalu lintas. Rambu sangatlah penting untuk digunakan di lapangan dan 

mengingatkan pekerja dan pejalan kaki terhadap potensi bahaya dari kendaraan yang masuk 

dan keluar dari lokasi konstruksi dan zona pengecualian pejalan kaki. Pastikan semua 

pengemudi dan pejalan kaki mengetahui dan memahami rute dan peraturan lalu lintas di 

lapangan. Gunakan rambu-rambu jalan standar jika perlu. Berikan pelatihan induksi untuk 

pengemudi, pekerja dan pengunjung dan berikan instruksi kepada pengunjung sebelum 

kunjungan mereka. 

 

6. Mengembangkan dan mengimplementasikan rencana pengelolaan lalu lintas. Sebelum 

memulai pekerjaan dalam manajemen lalu lintas, penanggung jawab lapangan harus 

memastikan pelatihan yang benar telah diberikan dan bahwa orang yang tidak terlatih tidak 

mengoperasikan kendaraan di lokasi. Kecelakaan lebih mungkin terjadi ketika pekerja yang 

tidak terlatih atau tidak berpengalaman mengoperasikan kendaraan di lokasi konstruksi. 

Beberapa pertimbangan penting dalam persiapan rencana pengelolaan lalu lintas: 

• Menyediakan jalur pejalan kaki terpisah yang disertai tanda jelas untuk rute langsung; 

• Membuat zona eksklusi pejalan kaki dimana alat berat sedang beroperasi; 

• Membuat zona pengecualian kendaraan untuk area khusus pejalan kaki, misalnya di 

sekitar tempat berkumpul pekerja, fasilitas pekerja, dan pintu masuk pejalan kaki; 

• Mengamankan area di mana kendaraan dan lokasi dimana alat berat beroperasi 

dengan memasang penghalang pejalan kaki, barikade kontrol lalu lintas, rantai, atau 

batas aman. Jika diperlukan, pastikan orang yang kompeten, terlatih, dan memiliki 

kualifikasi mengarahkan operasi alat berat di dekat pekerja atau alat lainnya; 

• Menentukan area parkir khusus untuk kendaraan pekerja dan pengunjung di luar area 

konstruksi; 

• Menyediakan pencahayaan dan penanda yang jelas pada titik penyebrangan antara 

jalan setapak dan jalan raya, sehingga baik pengendara dan pejalan kaki bisa melihat 

satu sama lain dengan baik; 

• Menggunakan pengendali lalu lintas, cermin, rambu berhenti atau perangkat 

peringatan di pintu keluar lapangan untuk memastikan pengemudi dapat melihat 

pejalan kaki sebelum berkendara ke jalan umum; 

• Tidak menghalangi jalan setapak sehingga pejalan kaki tidak harus berjalan di rute 

kendaraan; 

• Menerapkan penjadwalan pekerjaan sehingga kendaraan, alat berat dan pejalan kaki 

tidak berada di area yang sama secara bersamaan; 
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• Memonitor dan mengelola pintu masuk area konstruksi dan jumlah kendaraan ke 

lapangan pada satu waktu. 

Rencana pengelolaan lalu lintas yang disarankan harus mencakup hal sebagai berikut: 

• Jalur perjalanan untuk kendaraan termasuk titik masuk dan keluar, rute 

pengangkutan puing atau tumbuhan dan material, atau pelintasan yang melintasi 

aliran lalu lintas lainnya; 

• Rute pejalan kaki dan lalu lintas; 

• Area pengiriman dan bongkar muat yang ditentukan; 

• Jalur perjalanan pada rute yang jauh dari tempat kerja termasuk tempat untuk putar 

balik, membuang material, akses jalur landai, dan bahu jalan; 

• Seberapa sering dan di mana kendaraan dan pejalan kaki berinteraksi; 

• Langkah-langkah pengendalian lalu lintas untuk setiap interaksi yang diekspektasikan, 

termasuk gambar tata letak penghalang, jalur pejalan kaki, rambu-rambu dan 

pengaturan umum untuk memperingatkan dan memandu lalu lintas di sekitar, 

melewati atau melalui tempat kerja atau bahaya sementara; 

• Persyaratan untuk kendaraan khusus seperti kendaraan besar dan mobil derek; 

• Persyaratan untuk pengangkutan dari tepi jalan ke area konstruksi; 

• Tanggung jawab orang yang mengelola lalu lintas di tempat kerja; 

• Tanggung jawab orang yang ditugaskan mengendalikan lalu lintas di tempat kerja; 

• Instruksi atau prosedur untuk mengendalikan lalu lintas termasuk dalam keadaan 

darurat; 

• Bagaimana menerapkan dan memantau keefektifan rencana manajemen lalu lintas; 

• Penting untuk dicatat bahwa rencana manajemen lalu lintas harus dipantau dan 

ditinjau secara teratur termasuk setelah insiden untuk memastikan rencana tersebut 

efektif dan memperhitungkan perubahan yang terjadi di tempat kerja. Induksi tempat 

kerja juga harus mencakup rencana manajemen lalu lintas. 
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Sub-Lampiran 5.3 Kerangka Acuan Kerja untuk Audit Lingkungan Hidup dan Sosial 

Eksternal dari Subproyek 

Catatan: Ini hanya contoh dan dapat disesuaikan sesuai kondisi tertentu. 

Pelaksanaan sub-proyek sesuai dengan ESMF dari NUFReP penting untuk tujuan pengelolaan risiko 

dan dampak lingkungan hidup dan sosial. Untuk memastikan persyaratan ESMF tersebut diterapkan 

secara memadai, diwajibkan adanya audit lingkungan hidup dan sosial eksternal dari sub-proyek.  

Tujuan 

Tujuannya adalah untuk melakukan audit lingkungan hidup dan sosial eksternal untuk subproyek 

dengan skala risiko substansial hingga tinggi untuk menilai efektivitas pelaksanaan langkah-langkah 

mitigasi lingkungan hidup dan sosial yang ditetapkan untuk subproyek. 

Lingkup Pekerjaan 

Audit akan dilakukan saat pelaksanaan proyek dan terdiri dari evaluasi independen terhadap 

pelaksanaan dan praktik ESMF, termasuk ESIA/ESMP dan/atau instrumen lingkungan dan sosial 

lainnya untuk sub-proyek yang dibiayai oleh NUFReP. 

Hal-hal berikut ini akan menjadi lingkup pekerjaan: 

a) Untuk mengembangkan program audit yang luas yang akan mencakup tujuan audit, ruang 

lingkup, metodologi dan jadwal serta menyusun daftar periksa audit yang akan mencakup 

pertemuan di tingkat CPMU, CPIU, dan PIU, dan kunjungan lapangan. 

b) Untuk melakukan audit sesuai dengan rencana audit. Audit ini tentu akan memeriksa apakah 

proses sebagaimana diatur dalam ESMF dan instrumen lainnya telah diikuti, efektivitasnya dan 

bagaimana pengelolaan risiko yang tepat dipraktikkan dalam sub-proyek yang dibiayai. 

c) Menilai kemampuan PIU untuk mengelola dan menangani semua risiko dan dampak lingkungan 

hidup dan sosial yang terkait dari usaha dan operasinya di bawah NUFReP, secara khusus, 

masalah yang teridentifikasi dalam ESMF. 

d) Menilai catatan kepatuhan klien dengan peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia 

yang berlaku, yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup dan sosial, termasuk undang-

undang perizinan lingkungan hidup dan pengadaan tanah. 

e) Menilai efektivitas pelaksanaan Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan (Feedback and 

Grievance Redress Mechanism, FGRM) di NUFReP untuk sub-proyek. 

f) Mengidentifikasi kelompok-kelompok pemangku kepentingan utama sub-proyek dan menilai 

kegiatan pelibatan pemangku kepentingan saat ini. 

g) Auditor akan menyampaikan laporan audit kepada CPMU, CPIU, dan PIU dan setelah 

dilakukannya pembahasan akan disepakati bersama mengenai jangka waktu untuk 

melaksanakan tindakan tindak lanjut. CPMU akan menyerahkan semua laporan audit akhir 

kepada Bank Dunia untuk dikaji/dicatat. 

h) Auditor akan melakukan kajian pustaka (desk review) dan kunjungan lapangan untuk memastikan 

bahwa tindak lanjut telah dilakukan. Audit akan dianggap ditutup hanya setelah mendapat 

konfirmasi mengenai hal tersebut. 

i) Menyusun laporan dan menyajikan temuannya kepada komite pengarah proyek dan Bank Dunia. 



 

137 
 

 

Komposisi, Kualifikasi dan Pengalaman Tim 

Tim audit akan terdiri dari satu orang yang berpengalaman dalam kajian lingkungan dan satu orang 

yang berpengalaman dalam kajian sosial proyek infrastruktur. Pakar Lingkungan harus memiliki gelar 

sarjana minimum dalam Ilmu/Teknik/Perencanaan Lingkungan. Pakar sosial harus memiliki minimal 

gelar sarjana dalam Ilmu/Pengembangan Sosial. Preferensi akan diberikan bagi kandidat yang memiliki 

pengalaman dalam menerapkan Pengamanan Lingkungan dan Sosial Bank Dunia dan/atau Kerangka 

Lingkungan dan Sosial (ESF) dalam proyek. Sangat diharapkan bagi ahli untuk memiliki kecakapan 

dalam bahasa Indonesia tertulis dan lisan. Para ahli akan memiliki setidaknya 5 tahun pengalaman, i) 

dalam audit sistem manajemen lingkungan dan sosial untuk proyek infrastruktur; ii) pengalaman 

melaksanakan penilaian dampak lingkungan dan sosial; dan iii) pengalaman bekerja dalam proyek 

infrastruktur yang dibiayai oleh lembaga pendanaan internasional untuk risiko dan dampak lingkungan 

dan sosial. Para ahli akan memiliki perpaduan yang baik antara pengalaman audit dan pengetahuan 

subjek dan pengalaman tentang manajemen risiko lingkungan dan sosial. 

Waktu Pelaksanaan 

Audit lingkungan dan sosial akan dilakukan selama implementasi proyek pada sub-proyek konstruksi 

skala menengah sampai tinggi dan kegiatan yang berlokasi di kawasan lindung yang memenuhi 

ketentuan ESS 6. Input waktu sepanjang 20 hari kerja untuk masing-masing sub proyek yang akan 

diaudit, yang mencakup penyelesaian lingkup pekerjaan dan penyampaian laporan audit. Waktu 

pelaksanaan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan sebagaimana disetujui oleh CPIU, PIU, dan auditor. 

Keluaran Pekerjaan 

Keluaran berikut dipertimbangkan: 

a) Rencana audit; 
b) Draft laporan audit; dan 
c) Laporan audit akhir memasukkan komentar dari CPIU (SUPAN), PIU, dan Bank Dunia. 

Pembiayaan 

Pembayaran akan dilakukan dalam dua angsuran. Pembayaran pertama setara dengan 50% dari nilai 

kontrak yang disepakati setelah pengajuan rencana audit dan 50% setelah penyerahan laporan audit 

akhir. 

Pengakhiran Layanan 

Jika pekerjaan auditor tidak memuaskan pada tahap apa pun, maka layanan tersebut dapat diakhiri 

oleh otoritas yang berwenang tanpa memberikan alasan. 

Garis Besar Indikatif untuk Audit Lingkungan dan Sosial yang Independen9 

a) Ringkasan Eksekutif. Secara ringkas membahas temuan signifikan dan menetapkan 
tindakan dan tindakan serta kerangka waktu yang direkomendasikan. 

 
9 Lihat ESS1 - Lampiran 1. Penilaian lingkungan dan sosial, paragraf 16 Kerangka Lingkungan dan Sosial Bank Dunia. 
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b) Deskripsi Proyek. Menguraikan dengan singkat proyek atau kegiatan yang sedang 
berjalan, dan konteks geografis, lingkungan, sosial, dan temporal serta Fasilitas Terkait.  

c) Temuan Audit. Audit akan menilai bukti-bukti audit dan membandingkannya dengan 
kriteria audit (misal, langkah mitigasi yang ditetapkan di ESMF dan instrumen lainnya yang 
disusun untuk subproyek). Temuan harus menunjukkan dan menjelaskan apakah kriteria 
tersebut dipenuhi atau tidak. 

d) Rekomendasi. Berdasarkan temuan audit, bagian ini akan menjabarkan langkah-langkah 
yang disarankan untuk mengatasi temuan tersebut.   
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Lampiran 6. Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja  
 

Oleh karena perkiraan akan adanya kegiatan konstruksi dan fasilitator masyarakat akan dimobilisasi, 
risiko terkait tenaga kerja diantisipasi. Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja di bawah NUFReP sesuai 
dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pemerintah Indonesia serta peraturan dan prosedur 
pengelolaan tenaga kerja yang ada di lingkungan Kementerian PUPR dan Kementerian Dalam Negeri. 
Prosedur pengelolaan tenaga kerja (Labor Management Procedure, LMP) ini menetapkan pendekatan 
Proyek untuk memenuhi persyaratan nasional serta Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial Bank 
Dunia, khususnya ESS 2 tentang Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja dan ESS 4 tentang Kesehatan dan 
Keselamatan Masyarakat. 

Penyaringan awal risiko lingkungan hidup dan sosial mengidentifikasi risiko dan dampak utama yang 
terkait dengan pekerja proyek langsung, kesehatan dan keselamatan masyarakat serta risiko yang 
terkait dengan mobilisasi tenaga kerja untuk pekerjaan konstruksi. 

Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja (LMP) ini akan bertindak sebagai pedoman pelengkap untuk 
peraturan perundang-undangan yang ada untuk kontraktor dan masyarakat yang terdampak. LMP ini 
menetapkan persyaratan utama yang berkaitan dengan hubungan kerja, perlindungan pekerja serta 
langkah-langkah untuk mengelola (mis. menghindari, meminimalkan, memitigasi dan memantau) 
potensi risiko dan dampak yang terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi pekerja 
proyek dan masyarakat tuan rumah.  

 

Gambaran umum prosedur pengelolaan tenaga kerja 

NUFReP akan melibatkan pekerjaan fisik dan non-fisik. Untuk pekerjaan fisik, tenaga kerja proyek akan 
terlibat dalam pembongkaran, persiapan lokasi, desain dan rekonstruksi/konstruksi bangunan, 
terutama di bawah Komponen 2. Untuk pekerjaan non-fisik, fasilitator lokal akan direkrut dan 
dikerahkan untuk membantu PIU dan pemerintah daerah melakukan kegiatan peningkatan kesadaran 
masyarakat. 

Ruang Lingkup: ruang lingkup LMP ini ditetapkan berdasarkan jenis hubungan kerja antara Pemerintah 
Indonesia dan pekerja proyek. Kategori pekerja proyek berikut ini diantisipasi (lihat Tabel 13. Pekerja 
proyek di bawah ini). 

Tabel 14. Pekerja proyek 

Kategori  Definisi Jenis pekerja Peran yang Diharapkan 

Pekerja langsung Orang yang 
dipekerjakan atau 
dilibatkan secara 
langsung oleh 
CPMU, CPIU, atau 
PIU untuk bekerja 
secara khusus 
terkait dengan 
proyek 

Pegawai Negeri Sipil Menyediakan pengelolaan 
kegiatan proyek sehari-
hari, termasuk bantuan 
teknis dan dukungan 
pengawasan 

Fasiltator masyarakat 
Konsultan 

Memfasilitasi 
keterlibatan, mobilisasi, 
dan peningkatan 
kesadaran masyarakat, 
termasuk menangani 
dan/atau mengelola 
keluhan masyarakat 
Bantuan Teknis (TA) untuk 
perencanaan relokasi 

Pekerja kontrak Orang-orang yang 
dipekerjakan atau 

Pekerja konstruksi yang 
dipekerjakan oleh kontraktor 

Melakukan pekerjaan 
yang terkait dengan 
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Kategori  Definisi Jenis pekerja Peran yang Diharapkan 

dilibatkan melalui 
pihak ketiga untuk 
melakukan 
pekerjaan yang 
terkait dengan 
fungsi inti proyek 

dan sub-kontraktor terpilih. Ini 
mungkin termasuk anggota 
masyarakat setempat yang 
dipekerjakan oleh kontraktor 
dan/atau sub-kontraktor 
sebagai pekerja lepas 

konstruksi termasuk 
perencanaan, 
pembersihan dan 
persiapan lokasi, 
pekerjaan sipil, dan 
instalasi listrik 

Konsultan desain dan 
pengawasan 
 

Menyediakan layanan 
teknis untuk desain 
bangunan, perencanaan 
lokasi, perhitungan 
anggaran (Bill of 
Quantity), dan 
pengawasan selama 
konstruksi 

Pekerja dari 
pemasok utama 

Orang yang 
dipekerjakan atau 
dilibatkan oleh 
pemasok utama 
proyek (baik melalui 
kontraktor atau 
secara langsung 
oleh proyek) 

Pekerja yang dipekerjakan oleh 
pemasok bahan bangunan. Ini 
termasuk pekerja lepas 

Menyediakan barang atau 
bahan yang penting untuk 
pekerjaan konstruksi (mis. 
batu, kerikil, pasir, kayu, 
baja ringan, semen, dll.) 
secara langsung ke proyek 

Pekerja dari 
masyarakat 
setempat 

Orang yang 
dipekerjakan atau 
terlibat dalam 
penyediaan tenaga 
kerja dari 
masyarakat lokal 

Pekerja dari masyarakat 
setempat dimungkinkan di 
bawah Komponen 2 di mana 
proyek yang didesain dan 
dilakukan bertujuan untuk 
mendorong pembangunan 
berbasis masyarakat 

Akan dinilai lebih lanjut 
mengingat modalitas 
proyek dalam mendorong 
peran serta dan kontribusi 
masyarakat di bawah 
Komponen 2 

 

Jumlah Pekerja Proyek: Jumlah aktual tenaga kerja belum ditentukan karena rumah tangga sasaran, 
perkiraan volume pekerjaan, serta lokasi potensial untuk lokasi pemindahan penduduk tertentu dan 
lokasi publik saat ini sedang dikaji. 

Karakteristik Pekerja Proyek: Sebagian besar pekerja ini diharapkan adalah pekerja laki-laki dewasa, 
sementara pekerjaan administrasi, kebersihan, layanan katering, dan fasilitasi masyarakat, mungkin 
melibatkan pekerja perempuan dari daerah setempat di mana kegiatan akan dilakukan. Fasilitator 
lokal bisa laki-laki maupun perempuan. 

Kontraktor yang terpilih dapat melibatkan sub-kontraktor dan pemasok utama lokal yang dapat 
mengambil bahan baku seperti kerikil dan pasir dari tambang terdekat. Mungkin ada potensi risiko di 
mana anak-anak mungkin terlibat dalam pengumpulan dan/atau ekstraksi bahan-bahan ini. Namun 
demikian, sejauh mana praktik dan pola pekerjaan saat ini akan dinilai lebih lanjut selama pelaksanaan 
proyek. 

Persyaratan Waktu Tenaga Kerja: Waktu dan urutan tenaga kerja akan tergantung pada persyaratan 
keterampilan dan tahapan pekerjaan konstruksi, yang akan ditetapkan setelah skala pekerjaan 
konstruksi teridentifikasi. Pekerja yang terampil, seperti tukang batu, tukang ledeng, tukang las, 
tukang listrik, dan tukang kayu mungkin akan dilibatkan dalam jangka panjang dan dirotasi keluar-
masuk berbagai proyek dan/atau dipekerjakan oleh banyak kontraktor. Banyak dari pekerja ini dapat 
ditahan untuk waktu yang lama jika ada permintaan untuk layanan mereka. Pekerja-pekerja ini 
kemungkinan dapat ditampung di dalam barak sementara atau menyewa akomodasi dari masyarakat 
setempat selama masa kerja mereka. 
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Pekerja lepas, seperti pekerja tidak terampil dan semi-terampil, seperti pembantu tukang atau tukang 
bangunan tingkat dasar, dapat dilibatkan untuk jangka waktu yang lebih pendek. Pekerja-pekerja ini 
kemungkinan bersumber dari masyarakat setempat dan dipekerjakan berdasarkan per proyek 
dan/atau sub-proyek. Para pekerja ini kemungkinan tidak memerlukan akomodasi sementara karena 
tempat kerja mereka biasanya akan dekat dengan tempat tinggal mereka. 

Pekerja Kontrak: sifat pekerjaan yang dipersyaratkan dari pekerja kontrak kemungkinan akan terkait 
dengan konstruksi. Ini termasuk konsultan desain dan pengawas, pekerja konstruksi yang 
dipekerjakan oleh kontraktor terpilih serta sub-kontraktor. Informasi tersebut akan dimutakhirkan 
setelah kontrak diberikan kepada kontraktor yang terpilih. Warga Terdampak Proyek akan direkrut di 
bawah subproyek jika memungkinkan. Ketersediaan pekerjaan di bawah masing-masing subproyek 
akan diumumkan kepada masyarakat lokal oleh kontraktor, melalui berbagai saluran penyampaian 
termasuk kepala desa/lurah, fasilitator lokal/pejabat pelibatan masyarakat, dan brosur di kantor 
kontraktor. Kartu identitas akan diwajibkan oleh kontraktor (hal ini akan dicantumkan di KAK untuk 
kontraktor) untuk memverifikasi usia dan domisili, sehingga meminimalisir potensi masuknya tenaga 
kerja dari luar daerah. 

Pekerja Migran: kemungkinan tidak ada pekerja migran dari luar negeri untuk aktivitas konstruksi 
yang dibayai. Sementara itu, pekerja migran dalam negeri dapat diantisipasi tetapi dalam jumlah kecil, 
yaitu beberapa konsultan teknis dan spesialis, sebagai tambahan atas pekerja konstruksi yang tidak 
terlatih/semi terlatih, jika tenaga kerja lokal tidak memadai. Selain itu, masa kerja mereka akan relatif 
pendek dan karenanya, risiko potensial dari ketegangan infrastruktur sosial dan fisik setempat tidak 
diantisipasi. Pekerja konstruksi dan pekerja pendukung lainnya (yaitu katering, pemasok) berasal dari 
daerah setempat, di mana proyek berlangsung. Ahli teknis internasional dapat disewa oleh CPIU dan 
PIU berdasarkan kebutuhan untuk memberikan dukungan teknis dan penasehat dalam jumlah kecil 
dan karenanya tidak dipertimbangkan untuk menimbulkan dampak negatif pada masyarakat lokal. 

 

Pengkajian Potensi Risiko Utama Tenaga Kerja 

Ada beberapa risiko tenaga kerja yang terkait dengan kegiatan proyek, termasuk tenaga kerja fisik dan 
non-fisik.  

Tabel 15. Pengkajian Risiko 

Risiko Langkah penanggulangan 

Risiko K3 tinggi karena bahaya fisik yang 
terkait dengan pembongkaran dan 
konstruksi serta sifat dari lokasi proyek 
(misal: potensi erosi dan tenggelam)  

Pelatihan K3 (misal pelatihan induksi, toolbox 
meeting), ketentuan mengenai Alat Pelindung Diri 
(APD), pengawasan oleh insinyur pengawasan, 
melakukan analisis bahaya pekerjaan (Job Safety 
Analysis, JSA) dan izin kerja (work permit) untuk 
aktivitas beresiko tinggi. 
 
Inspektur/pengawas K3 oleh kontraktor/pemasok 
utama dengan pengalaman kerja yang relevan dan 
memadai sesuai dengan jumlah pekerja dan area 
kerja. 
 
Penyediaan medis di lokasi (misal, tas pertolongan 
pertama dan responder pertolongan pertama) atau 
penghubung dengan penyedia layanan medis 
terdekat yang memadai untuk tingkat 
cedera/kecelakaan yang tinggi. 
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Risiko Langkah penanggulangan 

 
Pekerja untuk memastikan akses yang aman ke 
dalam dan di dalam lokasi kerja, mencegah bahaya 
dari cuaca buruk, permukaan licin, aliran sungai 
yang tinggi, tanah longsor, dll. 

Penggunaan kontraktor pihak ketiga dan 
pemasok utama dengan perbedaan tingkat 
kesadaran/pengalaman/kapasitas dalam 
mengidentifikasi dan mengelola risiko K3. 
Namun demikian, pengaruh proyek untuk 
menegakkan tindakan korektif pada 
pekerja jenis ini mungkin terbatas. 

Penyaringan dan pemilihan kontraktor dan 
pemasok utama dan pekerjanya dengan kriteria 
keterampilan/pengalaman yang diuraikan di dalam 
dokumen penawaran dan kontrak.   

Risiko tenaga kerja dari mempekerjakan 
pekerja dari masyarakat untuk mendukung 
pekerjaan di bawah Komponen 2, yaitu 
pengaturan dan manfaat kerja yang tidak 
sesuai, tingkat keterampilan dan kesadaran 
yang berbeda terhadap bahaya dan mitigasi 
K3, risiko pekerja anak atau kerja paksa. 

Penyediaan syarat dan ketentuan kerja yang jelas, 
termasuk jumlah dan cara pembayaran (jika ada) 
dan manfaat lain serta pengaturan jam kerja, yang 
akan disepakati antara proyek dengan pekerja 
masyarakat. 
 
Penyediaan mekanisme pengaduan bagi pekerja 
masyarakat dan pengawasan dari proyek untuk 
memantau pekerja masyarakat. 
 
Penyediaan pelatihan kompetensi pekerja 
masyarakat dan pelatihan K3 untuk kesadaran dan 
mitigasi bahaya. 

Pekerja anak/risiko pekerja di bawah umur 
(di bawah 15 tahun) dianggap rendah 
kecuali pekerja masyarakat10 dan pekerja 
dari pemasok utama. Mungkin ada peran 
serta pekerja muda (15-17 tahun) dan ada 
risiko bahwa mereka mungkin terlibat 
dalam pekerjaan berbahaya atau 
mengalami gangguan pendidikan.  

Pedoman Perilaku dan persyaratan usia bagi tenaga 
kerja untuk dimasukkan di dalam dokumen 
penawaran dan kontrak pekerja. Pengawasan 
tenaga kerja dan verifikasi usia pekerja sebelum 
perekrutan. Usia minimum untuk pekerja adalah 16 
tahun, dengan catatan bahwa pekerja muda (usia 
16-18 tahun) hanya dipekerjakan untuk bekerja di 
tempat kerja yang tidak berbahaya dan tidak 
menginterupsi pendidikan dan/atau perkembangan 
mental dan emosi mereka. Sistem verifikasi usia 
akan dibentuk dan menjadi bagian dari pelaporan 
pelaksanaan Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja-
K3. 

Adanya pekerja konstruksi dan penyedia 
layanan (dan dalam beberapa kasus 
anggota keluarga dari salah satu atau 
keduanya) dapat menghasilkan permintaan 
tambahan untuk penyediaan layanan 
publik, seperti air, listrik, dan layanan 
medis. Hal ini khususnya terjadi ketika 
masuknya pekerja tidak diakomodasi oleh 

Informasi yang jelas mengenai manfaat kerja untuk 
disediakan kepada pekerja pada perekrutan 
(termasuk pengaturan yang jelas untuk manfaat 
kepada anggota keluarga dari pekerja).  
 
Tidak ada anggota keluarga yang diizinkan untuk 
tinggal di kantor pekerja, terutama untuk 

 
10 Pekerja masyarakat mengacu pada orang yang dipekerjakan atau terlibat dalam menyediakan tenaga kerja dari masyarakat. 

Kegiatan-kegiatan proyek dapat mencakup penggunaan pekerja dari masyarakat dalam sejumlah keadaan yang berbeda, 

termasuk di mana tenaga kerja disediakan oleh masyarakat sebagai kontribusi terhadap proyek, atau jika proyek dirancang 

dan dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong pembangunan berbasis masyarakat. 
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Risiko Langkah penanggulangan 

sistem pasokan tambahan atau sistem yang 
terpisah. 

mencegah risiko COVID-19, demikian pengaturan 
cuti diberikan di dalam kontrak pekerja. 
 
Layanan medis dan manfaat medis agar ditetapkan 
dalam kontrak (misal, untuk kasus terkait 
insiden/kecelakaan, tanggapan terhadap COVID-19 
dan penyakit yang tidak terkait dengan pekerjaan). 
 

Risiko ketidaknyamanan lingkungan kerja, 
termasuk di kantor, karena sanitasi yang 
buruk dan kebisingan berlebih dari lokasi 
konstruksi serta kemungkinan adanya 
pekerja yang tinggal di luar lokasi 
konstruksi. 

Spesifikasi kantor pekerja untuk ditetapkan dalam 
CESMP, mengikuti pedoman EHS Bank Dunia. 
Kantor pekerja akan mempertimbangkan 
pencegahan COVID-19 (misal, jumlah orang dalam 
ruangan, pengaturan ruang/fasilitas umum, 
penyaringan kesehatan terhadap pekerja yang 
memasuki kantor, tas pertolongan pertama dan 
fasilitas medis darurat, sosialisasi kesehatan dan 
higienitas terutama terkait COVID-19 dan penyakit 
menular lainnya); pengaturan untuk pekerja rentan 
(misal, perempuan, penyandang disabilitas, dll.) 
untuk ruang/kantor terpisah, sanitasi dan fasilitas 
mencuci dan sosialisasi dan pelaksanaan 
mekanisme keluhan (terutama terkait dengan 
SEA/SH); penyediaan kebutuhan dasar pekerja 
seperti makanan, air minum, laundry, dll. 

Pengiriman pasokan untuk pekerja 
konstruksi dan transportasi pekerja dapat 
menyebabkan peningkatan lalu lintas dan 
peningkatan kecelakaan. 

Pengelolaan lalu lintas sebagaimana didefinisikan 
lebih lanjut di dalam CESMP, FGRM untuk 
masyarakat setempat 

Potensi transmisi COVID-19 antara pekerja 
atau masyarakat setempat 

Skrining pekerja yang divaksinasi, tes Covid-19 di 
awal dan berkala, skrining pekerja yang memasuki 
area kerja (yaitu laporan suhu dan kondisi 
kesehatan/gejala) dan mobilisasi sebelumnya ke 
atau di antara lokasi proyek, penyediaan masker 
dan pembersih tangan/sabun, pembatasan jumlah 
pekerja di wilayah kerja yang sama, pelaporan dan 
prosedur tindak lanjut bagi pekerja yang mengalami 
gejala Covid-19. Protokol pencegahan Covid-19 
dalam proyek konstruksi, mengikuti persyaratan 
WHO dan pemerintah. 

Kondisi darurat yang muncul dari kejadian 
kecelakaan kerja (misal, kebakaran, 
tumpahan bahan kimia, medis) atau 
bencana alam (misal, banjir, longsor, 
gempa) 

Penyediaan, sosialisasi dan pelatihan prosedur 
tanggap darurat kepada pekerja dan masyarakat 
terdampak (apabila berlaku). 

 
Potensi risiko tersebut akan terus dinilai berdasarkan pemilihan lokasi konstruksi (mis. di perkotaan, 
di perbatasan wilayah kota dan pedesaan), ukuran pekerjaan konstruksi, dan potensi dampak pada 
masyarakat tuan rumah.  
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Tinjauan singkat terhadap undang-undang ketenagakerjaan: syarat dan ketentuan 

Undang-undang ketenagakerjaan utama di Indonesia adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, yang menetapkan aturan utama untuk membangun hubungan kerja, syarat dan 
ketentuan ketenagakerjaan. Ini termasuk jam kerja dan pengaturan waktu, organisasi pekerja dan 
perjanjian kerja / ketenagakerjaan bersama, dan pemutusan hubungan kerja. 

Indonesia juga telah meratifikasi semua konvensi dasar ILO, sebagai berikut: 

1. Konvensi Kerja Paksa 

2. Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Konvensi Hak untuk Berorganisasi 

3. Konvensi Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama 

4. Konvensi Remunerasi yang Setara 

5. Konvensi Penghapusan Kerja Paksa 

6. Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) 

7. Konvensi Usia Minimum 

8. Konvensi Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak 

 

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mewajibkan pengusaha untuk menetapkan syarat 

dan ketentuan yang disepakati bersama dengan pekerja mereka dalam bentuk kontrak yang 

ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ini termasuk pekerjaan dan jenis pekerjaan, bersama dengan 

hasil kerja yang disepakati, pos tugas atau tempat kerja, jumlah upah dan metode pembayaran, hak 

dan kewajiban pekerja dan majikan, tanggal mulai bekerja dan lama waktu kontrak, tempat dan 

tanggal kontrak perjanjian kerja, dan jam kerja serta lembur. Perusahaan dengan sepuluh pekerja atau 

lebih diwajibkan untuk membuat peraturan perusahaan. 

Dalam hal upah minimum, undang-undang mengakui hak-hak pekerja untuk mendapatkan upah untuk 

memenuhi penghidupan yang layak. Tingkat upah minimum berbeda di seluruh lokasi geografis dan 

sektor ekonomi, yang dirumuskan oleh Gubernur Provinsi melalui konsultasi dengan dewan 

pengupahan provinsi dan kabupaten, yang juga mewakili organisasi / asosiasi pekerja. 

Pekerja tidak tetap, termasuk mereka yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu atau untuk 

menyelesaikan keluaran tertentu berhak menerima upah minimum kabupaten yang berlaku untuk 

jam kerja biasa. Undang-undang menetapkan bahwa pekerja harus dibayar tepat waktu dan 

setidaknya sebulan sekali, meskipun mereka dapat dibayar lebih sering pada tanggal yang ditentukan 

sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja. 

Jam kerja reguler adalah 40 jam kerja per minggu, yang dapat diatur menjadi lima atau enam hari kerja 

atau pengaturan giliran kerja (shift) lainnya. Pemberi kerja harus membayar kompensasi lembur jika 

jam kerja melebihi batasan di atas dengan persetujuan tertulis dari karyawan untuk semua pekerjaan 

lembur. Pekerjaan lembur tersebut hanya dapat mencapai maksimum tiga jam dalam sehari dan/atau 

14 jam dalam seminggu.  

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24/2011 
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS), pengusaha diharuskan untuk mendaftar 
dan ikut serta dalam program jaminan sosial, yang meliputi perawatan kesehatan, pensiun, 
kecelakaan kerja, usia tua, dan asuransi kematian. Pengaturan terperinci mengenai pelaksanaan dan 
sanksi administratif diatur dalam beberapa peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Selain itu, 
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para pekerja juga berhak menerima tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana diatur oleh 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan.  

Undang-undang ketenagakerjaan melindungi pekerja dari diskriminasi di tempat kerja. UU ini 
mencakup hak atas perlakuan yang sama serta hak dan tanggung jawab yang sama tanpa diskriminasi 
berdasarkan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan/atau orientasi politik. Komitmen untuk 
menegakkan prinsip ini diperkuat oleh ratifikasi Konvensi ILO tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan 
dan Jabatan (C111), sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 21 Tahun 1999 dan UU No. 80 Tahun 1957 
tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 100 Mengenai Upah yang Setara untuk pekerja Laki-Laki dan 
Perempuan untuk Pekerjaan yang Bernilai Sama. 

Mengenai ketentuan hak pekerja untuk berorganisasi, termasuk hak untuk berunding bersama, 
pekerja memiliki kebebasan untuk memilih dengan cara bagaimana mereka diwakili, dan pengusaha 
tidak boleh ikut campur dalam prosesnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 21 
Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ILO 
tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Berorganisasi (C98), sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 18 
Tahun 1956. Undang-undang ini mengakui hak mendasar pekerja untuk melakukan mogok secara 
legal, tertib, dan damai sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan perselisihan jika negosiasi gagal.  

 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja yang 
komprehensif yang dirancang untuk melindungi keselamatan pekerja. Undang-undang utama tentang 
keselamatan dan kesehatan kerja adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja, K3) dan mencakup semua tempat bekerja. Karena itu, program perlindungan 
keselamatan dan kesehatan pekerja diamanatkan oleh undang-undang. Undang-undang ini juga 
secara eksplisit menyatakan bahwa pekerja memiliki hak atas perlindungan kesehatan dan 
keselamatan kerja. 

UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (selanjutnya disebut sebagai UU Keselamatan Kerja) 
mewajibkan tempat kerja yang aman dan sehat, serta membentuk komite kesehatan dan 
keselamatan. UU ini mewajibkan pengusaha untuk melaporkan kepada berbagai lembaga pemerintah 
yang sesuai dan merinci peraturan mengenai inspeksi pemerintah di tempat kerja. Undang-undang 
tersebut dirubah dengan Undang-Undang Pemerintah No. 25 Tahun 1975 yang memperbarui 
persyaratan untuk UU No. 1 Tahun 1970. Tindakan lain yang mengatur sistem kompensasi di Indonesia 
adalah UU No. 3 tahun 1992 tentang pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Jamsostek 
adalah sistem jaminan sosial untuk pekerja di Indonesia. Undang-undang ini menguraikan dan 
menjelaskan sistem kompensasi di Indonesia, yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek. UU No. 13 
Tahun 2003 juga disebut UU Ketenagakerjaan Indonesia atau Undang-Undang Ketenagakerjaan, 
memiliki beberapa pasal yang menjabarkan kerangka kerja untuk K3. Undang-undang ini menetapkan 
bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk menerima K3 (pasal 86 - 87). Setiap perusahaan 
berkewajiban untuk menerapkan 'sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang akan 
diintegrasikan ke dalam sistem manajemen perusahaan.' Lebih lanjut lagi UU ini menambahkan bahwa 
keputusan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja harus 
ditentukan dan ditetapkan oleh peraturan pemerintah. 

Pada tahun 2012, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 
tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Peraturan tersebut 
mengamanatkan pembentukan sistem manajemen K3 untuk setiap usaha yang mempekerjakan 100 
pekerja atau lebih, atau memiliki tingkat bahaya potensial yang tinggi, dengan tujuan untuk 
melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja melalui pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat 
kerja. Perusahaan dengan tingkat bahaya potensial yang tinggi diamanatkan untuk mengkaji sistem 
manajemen K3 mereka melalui audit rutin oleh auditor independen. Mengingat peraturan tersebut 
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tidak secara spesifik memberikan rasio jumlah petugas K3 terhadap jumlah tenaga kerja, praktik 
terbaik internasional akan diadopsi oleh proyek. Standar K3 mengharuskan penunjukan petugas K3 
yang kompeten untuk setiap 50 pekerja.  

Sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 2 UU No. 3 (1992), setiap pekerja berhak atas jaminan sosial. 
Cakupan Jamsostek diwajibkan untuk setiap majikan yang memiliki lebih dari 10 karyawan (Peraturan 
Pemerintah No. 14 Tahun 1993, pelaksanaan Jamsostek, Pasal 2, Ayat 3). Lebih lanjut, Bab I, Ketentuan 
Umum dari undang-undang ini menyatakan bahwa: “Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu 
perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari 
penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang 
dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal 
dunia.” Jamsostek meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan 
pemeliharaan kesehatan untuk pekerja (Bab III, Pasal 6 UU No. 3 Tahun 1992). Undang-undang ini 
mencakup banyak jenis perlindungan bagi pekerja dan mandat khusus untuk kecelakaan kerja (Pasal 
8, Ayat 1). Undang-undang ini menjelaskan siapa yang dicakup oleh program jaminan kecelakaan kerja 
(Pasal 8, Ayat 2). Antara lain, jaminan tersebut termasuk bagi pemagang dan murid yang bekerja pada 
perusahaan (baik yang menerima upah maupun tidak) dan mereka yang memborong pekerjaan 
kecuali jika yang memborong adalah perusahaan, serta narapidana-narapidana yang dipekerjakan di 
perusahaan sebelum dibebaskan.  

 

Petugas yang Bertanggung Jawab 

Masing-masing PIU akan mengawasi proyek-proyek konstruksi serta kegiatan-kegiatan peningkatan 

kesadaran masyarakat, yang keduanya akan melibatkan pekerja. PIU dapat memobilisasi konsultan 

teknis tambahan atau spesialis K3 untuk mengkaji aspek LMP sebagai bagian dari pengadaan untuk 

pekerjaan konstruksi, program pengenalan pekerjaan (induction) bagi kontraktor, dan pengawasan, 

jika perlu.  

 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja: Kontraktor harus melibatkan perwakilan keselamatan kerja untuk 
setiap sub-proyek mengikuti ketentuan dari peraturan nasional (Keputusan Dirjen Pembinaan 
Pengawasan Ketenagakerjaan No. 20/DJPPK/2004). Kontrak yang lebih kecil mungkin mengizinkan 
perwakilan keselamatan kerja untuk melakukan tugas yang lain, tergantung pada tingkat risiko, dan 
tergantung pada persetujuan PIU. Para perwakilan ini akan bertanggung jawab untuk memastikan 
pelaksanaan LMP sehari-hari dengan langkah-langkah keamanan yang ditetapkan, mencatat setiap 
insiden dan melaporkan kepada spesialis K3 yang direkrut oleh PIU. Insiden kecil (tidak ada korban 
jiwa atau cedera besar) akan mensyaratkan dilakukannya pelaporan bulanan, sedangkan insiden 
besar, termasuk kematian, akan mensyaratkan dilakukannya pelaporan langsung ke PIU dan Bank 
Dunia (lihat Lampiran 8) 

Kondisi Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja: Kontraktor akan menyimpan catatan bersama dengan 
persyaratan yang ditetapkan di dalam LMP. Kontraktor akan menyimpan catatan sesuai dengan 
spesifikasi yang ditetapkan di dalam LMP ini. PIU/CPIU akan meninjau catatan terhadap keadaan yang 
aktual setidaknya setiap bulan dan dapat meminta tindakan perbaikan segera jika diperlukan. 
Ringkasan masalah dan tindakan perbaikan akan dimasukkan ke dalam laporan triwulanan ke Bank 
Dunia. Kamp pekerja yang bersifat kecil dan semi-permanen mungkin saja dibuat oleh kontraktor 
untuk mengakomodasi tenaga kerja jika pekerja yang berasal dari daerah setempat tidak memadai. 
Kamp semi permanen tersebut harus mengikuti persyaratan kesehatan dan keselamatan yang akan 
didetailkan di ESMP masing-masing subproyek dan mengikuti prinsip-prinsip ESS2, termasuk sanitasi 
yang memadai, air bersih (dan fasilitas untuk mencuci tangan), tidak penuh sesak dan memiliki 
sirkulasi udara yang memadai. Langkah-langkah untuk meminimalisir risiko terkait SEA/SH juga akan 
diterapkan. 
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Non-diskriminasi dan kesempatan yang setara. Kontraktor akan menyediakan kesempatan yang 
setara bagi semua, termasuk wanita dan orang dengan disabilitas, dan menerapkan non-diskriminasi 
ketika perekrutan dan di tempat kerja (setelah pekerja direkrut). 

Keluhan Pekerja: Pegawai negeri yang ditugaskan untuk Proyek akan mengikuti prosedur di lembaga 
masing-masing dalam hal menyampaikan masalah terkait pekerjaan. Kontraktor diwajibkan untuk 
membentuk mekanisme penanganan pengaduan pekerja, sementara pekerja langsung (konsultan 
nasional, dsb.) dapat secara langsung mengungkapkan keluhan melalui manajer sumber daya manusia 
di setiap institusi.  Laporan harus dikompilasi oleh SUPAN dan disertakan sebagai bagian dari 
pelaksanaan pengelolaan E&S. Mekanisme penanganan keluhan akan mengikuti ketentuan minimum 
yang diatur dalam LMP ini. Petugas yang terkait dari PIU akan mengkaji catatan pengaduan setiap 
bulan dan melaporkannya ke Bank Dunia setiap tiga bulan. Jika ada masalah yang tidak terselesaikan, 
akan digunakan sistem nasional.  

Pelatihan Tambahan: Kontraktor diwajibkan untuk memiliki petugas keselamatan kerja yang 
memenuhi syarat setiap waktu di sepanjang siklus proyek. Kontraktor akan menilai kapasitas petugas 
yang terkait untuk masalah keselamatan kerja dan jika ada kesenjangan, pelatihan tambahan akan 
diberikan sebagai bagian dari tanggung jawab kontraktor. PIU dapat melakukan pelatihan wajib untuk 
mengatasi risiko yang terkait dengan masuknya tenaga kerja atau topik-topik terkait lainnya. 
Kontraktor wajib mengirim perwakilan mereka untuk menghadiri pelatihan tersebut.  

 

Kebijakan dan Prosedur 

Ketentuan Umum 

Kontraktor akan diwajibkan untuk mengelola dampak langsung terhadap lingkungan hidup dan sosial 
yang dihasilkan dari sub-proyek di bawah kendali mereka. PIU akan memasukkan klausul terstandar 
mengenai lingkungan hidup dan sosial di dalam dokumen tender dan dokumen kontrak sehingga 
calon penawar mengetahui kinerja sosial dan lingkungan hidup yang diharapkan. Satu set lengkap 
persyaratan kontrak terkait dengan risiko lingkungan hidup dan sosial dan pengelolaan dampak akan 
dissediakan di dalam Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial sub-proyek (misal AMDAL/UKL-
UPL). Semua persyaratan lingkungan hidup dan sosial akan dimasukkan ke dalam dokumen penawaran 
dan kontrak di samping klausul tambahan apa pun, yang ada di dalam instrumen lingkungan hidup 
dan sosial Proyek.   

Kontraktor diwajibkan untuk memastikan semua dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan 
lingkungan hidup dan sosial, termasuk LMP, tersedia untuk diperiksa kapan saja oleh PIU atau badan 
yang ditunjuk PIU. Ini akan dinyatakan dalam perjanjian kontraktual inti. 

Proyek (PIU dan PISC), kontraktor dan sub-kontraktor, serta pemasok dilarang untuk melakukan kerja 
paksa, yang mencakup praktik berikut ini: 

• tenaga kerja terikat hutang (yang bekerja untuk hutang yang tidak mungkin terbayar); 

• pembatasan kebebasan bergerak yang berlebihan; 

• periode pemberitahuan yang berlebihan; 

• menahan identitas atau dokumen yang dikeluarkan pemerintah atau milik pribadi milik 
pekerja; 

• mengenakan biaya perekrutan atau biaya untuk mendapatkan pekerjaan yang dibayarkan 
pada saat dimulainya pekerjaan; 

• hilangnya atau keterlambatan upah yang menghalangi hak pekerja untuk mengakhiri 
pekerjaan dalam hak-hak hukum mereka; 
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• pengenaan denda yang besar atau tidak pantas; 

• pemberian hukuman fisik; 

• penggunaan petugas keamanan atau petugas lain untuk memaksakan pekerjaan kepada 
pekerja proyek, atau melakukan pembatasan lain yang memaksa pekerja proyek untuk 
bekerja secara tidak sukarela.  

Proyek (PIU dan PISC), kontraktor dan subkontraktor, dan penyuplai harus menandatangani Kode Etik, 
yang termasuk non-diskriminasi dan kesempatan yang setara untuk seluruh calon pekerja, termasuk 
perempuan dan orang dengan disabilitas. Kode Etik untuk kontraktor dan subkontraktor dihadirkan di 
sub-Lampiran 7.1. 

 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Proyek ini berkomitmen untuk:  

• Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kesehatan dan keselamatan 
kerja; 

• Mempertahankan kondisi kerja yang sehat dan aman; 

• Mendukung peran serta aktif dalam penghapusan risiko K3 dengan mendorong penguasaan 
keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang tepat terhadap bahaya; 

• Memastikan semua pekerja kompeten untuk melakukan tugas mereka dan memberi mereka 
pelatihan yang memadai 

• Menyediakan pengendalian yang memadai terhadap risiko kesehatan dan keselamatan yang 
timbul dari semua kegiatan kerja di semua fasilitas dan lokasi Proyek; 

• Terus meningkatkan sistem dan kinerja manajemen K3; 

• Mengkomunikasikan pernyataan kebijakan ini kepada semua orang yang bekerja di bawah 
kendali PIU dengan penekanan pada tanggung jawab K3 orang perorangan. 

Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk semua pihak yang berkepentingan di semua lokasi. 

Proyek ini akan mewajibkan pekerja untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan 
kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku, termasuk persyaratan yang ditetapkan di dalam 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 5/PRT/M/2014 tentang Pedoman 
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan 
perubahan peraturan yang sama yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat No 2/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 
PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja; Peraturan 
Menteri Kesehatan No. 48/2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran. 
Kontraktor bertanggung jawab dan dapat dikenai pertanggung-jawaban atas keselamatan peralatan, 
tenaga kerja dan pekerja harian yang berada di lokasi konstruksi dan keselamatan warga untuk setiap 
lokasi proyek, sebagai tindakan yang wajib. 
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Lampiran 7. Strategi Pencegahan Perilaku Eksploitasi dan Kekerasan 

Seksual (Sexual Exploitation and Abuse, SEA) dan Kekerasan Terhadap 

Anak (Violence Against Children, VAC) 

Pendahuluan 

Eksploitasi Seksual dan Kekerasan terhadap Anak (Sexual Exploitation and Abuse/Violence Against 
Children, SEA/VAC) mengacu pada setiap tindakan yang dilakukan di luar kehendak seseorang dan 
didasarkan pada norma-norma sosial dalam hubungan kuasa yang tidak setara. Ini termasuk kekrasan 
fisik, emosional atau psikologis dan seksual. Kekerasan mencakup ancaman kekerasan dan pemaksaan 
serta merugikan perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki, serta orang-orang dengan 
identitas gender yang beragam.  

Insiden SEA kerap ditentukan berdasarkan hubungan kuasa antara korban dan pelaku, serta keadaan 
di sekitar kejadian insiden – bukan tindakan kekerasan yang sebenarnya (misal, pemerkosaan atau 
kekerasan seksual). 

Eksploitasi seksual mengacu pada “segala bentuk aktual atau percobaan pelecehan dari posisi 
kerentanan, ketimpangan kuasa, atau kepercayaan, untuk tujuan seksual, termasuk, tetapi tidak 
terbatas pada, mengambil keuntungan secara moneter, sosial atau politik dari eksploitasi seksual 
terhadap orang lain.” Sedangkan Pelecehan Seksual mengacu pada “intrusi fisik secara aktual atau 
ancaman yang bersifat seksual, apakah dengan kekerasan atau dalam kondisi yang tidak setara atau 
di bawahpaksaan.” 

Kekerasan terhadap anak (VAC) didefinisikan sebagai kejahatan secara fisik, seksual, emosional 
dan/atau psikologis, pengabaian atau perlakuan yang lalai terhadap anak-anak kecil (yaitu di bawah 
usia 18 tahun), termasuk paparan terhadap bahaya tersebut,11 yang menyebabkan bahaya aktual atau 
potensial bagi kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan atau martabat anak dalam konteks 
hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kuasa. Ini termasuk menggunakan anak-anak untuk 
keuntungan, mempekerjakan anak12, kepuasan seksual, atau keuntungan pribadi atau keuntungan 
finansial lainnya. Ini juga termasuk kegiatan lain seperti menggunakan komputer, ponsel, video dan 
kamera digital atau media lain untuk mengeksploitasi atau melecehkan anak-anak atau mengakses 
pornografi anak.  

NUFReP berupaya untuk mengarusutamakan kesadaran SEA dan VAC ke dalam pelaksanaan proyek. 
Oleh karena itu, strategi ini akan memberi panduan bagi PIU untuk memastikan bahwa pekerja proyek 
diberi pengarahan dan pelatihan yang memadai tentang kesadaran terhadap SEA dan VAC, langkah-
langkah pencegahan dalam kegiatan konstruksi dan memfasilitasi masyarakat. Pedoman Perilaku 
(Code of Conduct, CoC) akan diwajibkan bagi para pekerja proyek yang dibiayai oleh proyek. 

Seorang spesialis jender akan dipekerjakan di CPMU, yang akan membantu dalam peningkatan 
kepekaan jender serta kesadaran terhadap SEA dan VAC, pengawasan kepatuhan terhadap Pedoman 
Perilaku, serta peran dalam mengarahkan korban/penyintas pada pemberi layanan terkait, jika terjadi 
insiden. Lampiran ini memberikan strategi untuk pengarusutamaan SEA dan VAC serta Pedoman 
Perilaku yang berkaitan untuk pekerja.  

 

 
11 Paparan terhadap KBG (Kekerasan Berbasis Jender) juga dianggap sebagai Kekerasan Terhadap Anak (Violence Against 
Children, VAC).  
12 Perekrutan pekerja anak harus mematuhi semua undang-undang setempat yang terkait, termasuk undang-undang 
ketenagakerjaan yang terkait dengan pekerja anak dan kebijakan perlindungan Bank Dunia tentang pekerja anak dan usia 
minimum. Mereka juga harus dapat memenuhi standar kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja proyek. 
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Konteks 

Risiko dan Prevalensi Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (Sexual Exploitation and Abuse, SEA)  

Tiga puluh lima persen wanita di seluruh dunia telah mengalami kekerasan seksual non-pasangan atau 
kekerasan fisik dan/atau seksual dengan pasangan intim (WHO 2013) yang dianggap sebagai 
manifestasi Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (Sexual Exploitation and Abuse, SEA). Risiko SEA ini 
dapat mencakup Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (SEA) serta Pelecehan Seksual (Sexual Harassment, 
SH) yang ada dalam hubungan yang tidak setara antara jender, kuasa atau ekonomi. Dalam proyek 
infrastruktur, pekerjaan konstruksi yang besar dapat memperburuk SEA baik di ruang publik maupun 
ruang pribadi. Hal ini dapat mengambil banyak cara, salah satunya adalah dalam proyek-proyek 
dengan masuknya pekerja dalam jumlah besar seperti dalam proyek pembangunan jalan atau 
perumahan. 

Di Indonesia, prevalensi kekerasan berbasis jender sebagian besar dilakukan oleh suami/pasangan. 
Sayangnya, tidak ada statistik resmi tentang berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan di 
Indonesia. Namun demikian, berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Indonesia 
tahun 2016, sekitar 1 dari 3 perempuan (33,4%) berusia 15 hingga 64 tahun telah mengalami 
kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan oleh pasangan atau bukan pasangan mereka selama 
hidupnya. Berdasarkan angka ini, setidaknya terdapat satu dari sepuluh (9,4%) perempuan mengalami 
kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Selain itu, dua dari lima (41,7%) perempuan telah mengalami 
setidaknya satu dari empat jenis kekerasan13 di masa hidupnya, dan sekitar 42,3% perempuan telah 
mengalami kekerasan dalam bentuk pembatasan untuk bergerak dan kebebasan dalam masa 
hidupnya, dengan 23,3% mengalami kekerasan seperti itu dalam 12 bulan terakhir.  

Tabel 16: Prevalensi Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (SEA) di Indonesia 

 Jenis-jenis Kekerasan yang Dilakukan oleh Suami / Pasangan 

 Seksual Fisik Ekonomi Psikologis 

Selama hidup 10,6%  12,3%  24,5%  20,5%  

12 bulan terakhir 3,8%  1,8%  9%  7,5%  
Sumber: UNFPA (2017). Temuan Utama: Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Indonesia tahun 2016 

Survei yang sama juga mendokumentasikan bahwa kekerasan secara fisik dan/atau seksual cenderung 
lebih banyak terjadi di daerah perkotaan (36,3%) dibandingkan dengan di daerah pedesaan (29,8%). 
Kekerasan tersebut lebih banyak dialami oleh perempuan berusia 15-64 tahun dengan pendidikan 
minimum (mis. SMA – 39,4%) dan berstatus pengangguran. 

Pernikahan anak juga ditemukan di beberapa wilayah Indonesia. Paling tidak satu dari empat anak 
perempuan saat ini menikah sebelum mencapai usia dewasa, dengan persentase tertinggi di antara 
anak perempuan berusia 16 dan 17 tahun (sekitar 20,2% pernikahan pada tahun 2008 dan 19,3% 
pernikahan pada tahun 2015). Meskipun kemiskinan adalah penyebab utama perkawinan anak, dalam 
beberapa konteks, penerimaan sosial dan budaya dari praktik tersebut terbukti ada di berbagai tingkat 
ekonomi serta di daerah pedesaan dan perkotaan. 

Risiko SEA dan VAC, seperti pelecehan secara verbal dan fisik mungkin berpotensi didorong oleh 
faktor-faktor berikut ini, antara lain: 

a. Pilihan lokasi: konstruksi (meskipun berskala kecil) dapat terjadi di daerah terpencil di mana 
terdapat potensi paparan masyarakat setempat dengan pekerja konstruksi yang masuk ke 
daerah tersebut. 

 
13 Keempat jenis kekerasan ini termasuk kekerasan seksual, fisik, ekonomi dan psikologis. 
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b. Fasilitasi masyarakat: peningkatan kegiatan kesadaran masyarakat dan pelatihan dapat 
memberi paparan kepada anggota masyarakat di daerah rawan bencana dengan fasilitator 
dan staf proyek dari luar. 

c. Penciptaan lapangan kerja setempat: pekerjaan konstruksi berskala kecil dapat menarik 
lapangan kerja jangka pendek yang dapat memberi manfaat finansial bagi penduduk 
setempat, yang untuk sementara waktu dapat memberi dampak bagi hubungan kekuasaan 
rumah tangga.  

 

Strategi Pencegahan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual/Kekerasan Terhadap Anak  

Berikut ini adalah garis besar langkah-langkah pencegahan utama yang akan diadopsi sebagai bagian 
dari pelaksanaan proyek.  

Spesialis Jender 

Seorang spesialis jender akan direkrut untuk memimpin prakarsa peningkatan kesadaran dan 
kepekaan jender, pencegahan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (Sexual Exploitation and Abuse, SEA) 
dan Kekerasan Terhadap Anak (Violence Against Children, VAC), termasuk pengelolaannya apabila hal 
tersebut terjadi, mengawasi kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku dan kegiatan-kegiatan terkait 
lainnya untuk memperkuat pengelolaan risiko sosial proyek. 

Spesialis tersebut juga akan bertanggung jawab untuk menilai risiko SEA/VAC di tingkat proyek. Aspek-
aspek potensial yang akan dikenai pengkajian lebih lanjut mencakup: 

• Risiko SEA/VAC terkait kegiatan konstruksi di bawah Komponen 2. 

• Rencana desain/program informasi SEA/VAC untuk semua komponen. 

Dalam mempersiapkan pengelolaan SEA/VAC, spesialis yang terkait harus memastikan bahwa PIU dan 
kontraktor harus mengikuti prinsip-prinsip utama berikut ini: 

• Berpusat pada penyintas (survivor): pertimbangan terhadap pendekatan terkait pencegahan 
SEA/VAC, mitigasi dan tanggapannya melalui perhatian yang berpusat pada penyintas, 
melindungi kerahasiaan para penyintas, mengakui mereka sebagai pembuat keputusan utama 
dalam perawatan diri mereka sendiri dan memperlakukan mereka dengan penuh perhatian, 
mempertimbangkan martabat mereka dan menghormati kebutuhan dan keinginan mereka. 

• Menekankan pada pencegahan: menggunakan pendekatan berbasis risiko yang bertujuan 
untuk mengidentifikasi risiko utama SEA/VAC dan melakukan tindakan untuk mencegah atau 
meminimalkan bahaya. 

• Dibangun berdasarkan pengetahuan lokal yang ada: melibatkan mitra masyarakat – pemimpin 
setempat, organisasi masyarakat sipil, advokasi jender dan anak – sebagai sumber daya untuk 
pengetahuan tentang risiko di tingkat lokal, faktor pelindung yang efektif, dan mekanisme 
dukungan di seluruh siklus proyek. 

• Berbasis bukti: dibangun berdasarkan riset dan pengetahuan global yang ada mengenai cara 
menangani SEA/VAC secara efektif. 

• Dapat beradaptasi: Pedoman operasional yang disajikan di dalam catatan ini memberikan 
dasar untuk pendekatan pengelolaan risiko SEA/VAC yang efektif; mengadaptasi dan 
menyesuaikan langkah-langkah penanggulangan untuk menanggapi pendorong perilaku 
SEA/VAC dan konteks unik dalam semua kondisi. 

• Memungkinkan dilakukannya pemantauan dan pembelajaran berkelanjutan: memastikan 
operasi yang mengintegrasikan mekanisme untuk pemantauan dan umpan balik berkala 
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untuk melacak efektivitas dan untuk membangun pengetahuan internal mengenai langkah 
apa yang berhasil untuk mencegah, memitigasi dan menanggapi SEA/VAC. 

 

Pedoman Perilaku (Codes of Conduct) 

Pekerja proyek yang dibiayai dengan pelaksanaan NUFReP diharuskan menandatangani dan 
mematuhi pedoman perilaku proyek untuk Eksploitasi dan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual / 
Kekerasan Terhadap Anak (SEA/VAC). Elemen kunci dari Pedoman Perilaku ini akan menjadi sanksi 
yang dapat diterapkan jika seorang karyawan dikonfirmasi sebagai pelaku. Sanksi harus proporsional 
dengan pelanggaran. Pedoman Perilaku ini antara lain: 

a. Pedoman Perilaku Perusahaan: mewajibkan perusahaan untuk berkomitmen mencegah dan 
menangani masalah-masalah SEA/VAC; 

b. Pedoman Perilaku Manajer: mewajibkan manajer untuk berkomitmen menerapkan Pedoman 
Perilaku Perusahaan, serta Pedoman Perilaku yang ditandatangani oleh orang perorangan; 
dan, 

c. Pedoman Perilaku Orang Perorangan: mewajibkan setiap staf dan pekerja proyek untuk 
menerapkan dan mematuhi Pedoman Perilaku Perusahaan dalam menangani SEA/VAC. 

Jika Pedoman Perilaku ini dilanggar, pengusaha harus memberi cuti administratif (melarang pekerja 
untuk masuk bekerja secara sementara) kepada pekerja sambil menunggu peninjauan penuh dan adil 
untuk menentukan kebenaran dari dugaan tersebut. Contoh-contoh potensi sanksi termasuk yang 
berikut ini:  

• Peringatan tidak resmi; 

• Peringatan resmi; 

• Pelatihan tambahan; 

• Pemotongan gaji hingga satu minggu; 

• Penangguhan pekerjaan (baik cuti administratif seperti di atas atau tanpa pembayaran gaji), 
untuk jangka waktu minimum satu bulan hingga maksimum enam bulan; 

• Pemutusan hubungan kerja; dan/atau 

• Merujuknya ke polisi atau pihak berwenang lainnya jika diperlukan. 

Contoh Pedoman Perilaku yang terkait dapat dilihat di Sub-Lampiran 7.1. 

 

Pelatihan Staf 

Semua staf yang berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya fasilitator lokal dan 
kontraktor lokal, akan mengikuti program pelatihan pengenalan pekerjaan untuk mengatasi akar 
penyebab masalah Eksploitasi dan Kekerasan Seksual/Kekerasan Terhadap Anak (SEA/VAC) dan 
dampaknya terhadap para penyintas dan masyarakat sebelum mulai bekerja, dan diberi pelatihan 
penyegaran tambahan secara berkala (setiap tahun atau dua tahunan). Pelatihan akan dipimpin oleh 
spesialis SEA/VAC yang memiliki kualifikasi berkoordinasi dengan badan pelaksana proyek dan 
dukungan manajemen dari Kontraktor dan Konsultan Pengawas.  

Minimal, semua staf/pekerja NUFReP harus diberi pelatihan dalam:  

• Apa yang dimaksud dengan SEA/VAC dan pelecehan seksual, serta komitmen Proyek dan 
komitmen nasional untuk melawannya; 
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• Peran dan tanggung jawab masing-masing pelaku orang perorangan NUFReP dalam 
pencegahan SEA/VAC; 

• Perilaku yang pantas dari staf NUFReP dan tindakan yang dilarang, sejalan dengan standar 
yang ditetapkan oleh pedoman perilaku; 

• Pelaporan insiden SEA/VAC, tugas dari investigasi, dan prosedur rujukan; 

• Kebutuhan para penyintas dan layanan yang tersedia. 

Pelatihan harus berfokus pada peran yang dapat dimainkan oleh masing-masing orang perorangan 
untuk mencegah SEA/VAC dan melaporkannya apabila terjadi. Manajer dan penyelia harus diminta 
(dan dievaluasi kemampuannya) untuk mendorong dan menumbuhkan rasa tangguh jawab untuk 
menjalankan standar yang diuraikan di dalam pedoman perilaku kepada para bawahan mereka. 

 

Peningkatan Kesadaran Masyarakat 

Kegiatan peningkatan kesadaran bagi masyarakat setempat harus dilakukan secara paralel dengan 
pengaturan sistem pengelolaan pengaduan untuk mengembangkan tanggapan komprehensif 
terhadap masalah Eksploitasi dan Kekerasan Seksual/Kekerasan Terhadap Anak (Sexual Exploitation 
and Abuse/Violence Against Children, SEA/VAC. 

Paling tidak, para penerima manfaat dan masyarakat yang terkena dampak proyek memiliki hak untuk 
mengetahui: 

• Standar perilaku bagi pekerja NUFReP; 

• Definisi SEA/VAC dan eksploitasi dan kekerasan seksual, serta ketentuan yang secara khusus 
melarang SEA/VAC; 

• Bahwa mereka memiliki hak untuk mendapat manfaat dari Proyek tanpa terkena masalah 
SEA/VAC; 

• Tempat untuk melaporkan insiden SEA/VAC; 

• Layanan apa yang tersedia untuk para penyintas, dan bagaimanacara  mengaksesnya; 

• Apa yang diharapkan setelah mengajukan pengaduan, termasuk potensi rujukan, kerangka 
waktu, dan peran, tanggung jawab, serta pembatasan bago para pelaku yang terlibat, dan; 

• Apa langkah FGRM dan NUFReP yang akan diambil untuk memastikan keamanan dan 
kerahasiaan. 

Peningkatan kesadaran untuk kegiatan NUFReP akan dilakukan oleh penyedia layanan SEA/VAC yang 
memiliki kualifikasi. 

 

Pemantauan dan Pelaporan 

Dapat dipahami bahwa risiko dan kasus Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (SEA) berubah dari waktu 
ke waktu, oleh karena itu, PIU dengan dukungan spesialis jender di CPMU harus memantau risiko 
tersebut dari waktu ke waktu sebagai bagian dari kinerja pemantauan lingkungan hidup dan sosial. 
Pemantauan harus dilakukan bekerja sama dengan fasilitator dan pemerintah daerah/pemangku 
kepentingan setempat di mana proyek dilaksanakan dan memeriksa apakah ada kasus yang dilaporkan 
melalui FGRM atau melalui staf proyek dan memeriksa statusnya (yaitu rujukan ke layanan, sanksi bagi 
pelaku). 

CPMU, CPIU, NPIU, dan PIU juga harus memantau hal-hal berikut ini: 



 

154 
 

• Jumlah pelatihan yang diselenggarakan, orang perorangan yang dilatih (dipilah berdasarkan 
Kontraktor/Teknisi Pengawas/IA dan berdasarkan jenis kelamin), dan jumlah ini dianggap 
sebagai persentase dari keseluruhan jumlah staf. 

• Jumlah sesi peningkatan kesadaran masyarakat yang diselenggarakan, berdasarkan lokasi. 

• Jumlah orang perorangan yang ikut serta dalam sesi peningkatan kesadaran, dipilah 
berdasarkan jenis kelamin. 

 

Feedback and Grievance Redress Mechanism (FGRM) untuk Eksploitasi dan Kekerasan Seksual  

Koordinator FGRM untuk proyek akan diberi penjelasan mengenai protokol yang diizinkan untuk 
penerimaan pengaduan dan pelaporan. Untuk pengaduan masalah Eksploitasi dan Kekerasan 
Seksual/Kekerasan Terhadap Anak (SEA/VAC), khususnya ada risiko stigmatisasi, penolakan dan 
pembalasan terhadap para penyintas. Oleh karena itu FGRM perlu memiliki beberapa saluran melalui 
mana keluhan dapat didaftarkan dengan cara yang aman dan rahasia. 

NUFReP dapat menggunakan berbagai saluran pengaduan, dan ini harus dipercaya oleh mereka yang 
perlu menggunakannya. Konsultasi masyarakat adalah salah satu mekanisme untuk mengidentifikasi 
saluran yang efektif (mis. organisasi masyarakat setempat, penyedia kesehatan, dll.). 

Dalam hal pelaporan, tidak ada informasi yang dapat diidentifikasi tentang penyintas yang harus 
disimpan di dalam catatan FGRM. 

Koordinator FGRM atau pekerja proyek yang menerima pengaduan SEA/VAC tidak boleh meminta, 
atau mencatat informasi tentang lebih dari tiga aspek terkait dengan insiden SEA/VAC: 

• Sifat dari keluhan tersebut (apa yang dikatakan pengadu dalam kata-katanya sendiri tanpa 
pertanyaan langsung); 

• Apakah, sepengetahuan mereka, pelaku terkait dengan proyek; dan, 

• Jika memungkinkan, usia dan jenis kelamin penyintas. 

Setiap keluhan SEA/VAC harus segera dirujuk ke Penyedia Layanan SEA/VAC yang perlu diidentifikasi 
oleh spesialis jender di CPMU. Spesialis jender tersebut akan bertanggung jawab untuk memandu 
proses rujukan termasuk menghubungkan penyintas dengan layanan yang sesuai. Terserah kepada 
penyintas, dan hanya penyintas saja, apakah akan mengambil rujukan atau tidak. Jika penyintas tidak 
ingin mengajukan pengaduan resmi kepada pemberi kerja atau staf proyek, pengaduan ditutup. 

Informasi di dalam FGRM harus dirahasiakan — terutama jika terkait dengan identitas pengadu. Untuk 
SEA/VAC, FGRM terutama harus berfungsi untuk: (i) merujuk pengadu ke Penyedia Layanan SEA; dan 
(ii) mencatat penyelesaian dari pengaduan. 

Ada dua elemen yang terkait dengan penyelesaian dan penutupan kasus SEA: 

• Sistem internal proyek, di mana kasus ini dirujuk ke penyedia layanan untuk dukungan bagi 
penyintas, dan melalui mekanisme penyelesaian yang ditetapkan, maka dilakukan tindakan 
yang layak terhadap pelaku, termasuk sanksi SDM; dan, 

• Dukungan yang diterima oleh penyintas dari Penyedia Layanan SEA. 

Apabila korban melanjutkan dengan pengaduan, kasus tersebut dikaji melalui mekanisme 
penyelesaian SEA/VAC yang membahas prinsip-prinsip utama perlindungan dan kerahasiaan 
penyintas dan tindakan yang disepakati; pihak yang terkait yang mempekerjakan pelaku (yaitu, 
kontraktor, konsultan, atau PIU) mengambil tindakan pendisiplinan yang disepakati sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan setempat, kontrak kerja dan Pedoman Perilaku. Dalam mekanisme 
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penyelesaian yang ditetapkan, dipastikan bahwa tindakan tersebut pantas, dan kemudian memberi 
tahu FGRM bahwa kasus tersebut sudah ditutup. 

Pelatihan untuk mensensitifkan penanganan keluhan SEA / VAC dapat dipertimbangkan dan diusulkan 

oleh spesialis jender jika dibutuhkan dalam FGRM SEA/VAC NUFReP. Komponen 3 dari NUFReP dapat 

menjadi pilihan sumber alokasi anggaran untuk sensitisasi SEA/VAC dalam pelatihan FGRM. 
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Sub-Lampiran 7.1 Pedoman Perilaku 
 

Pedoman Perilaku Proyek 

Mencegah Pelecehan dan Kekerasan Seksual serta Kekerasan terhadap Anak 

 

Kontraktor berkomitmen untuk memastikan bahwa Proyek dilaksanakan sedemikian rupa sehingga 
meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup setempat, masyarakat, dan pekerjanya. Ini 
akan dilakukan dengan menghormati standar lingkungan hidup, sosial, kesehatan dan keselamatan 
(ESHS), dan memastikan terpenuhinya standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Perusahaan 
juga berkomitmen untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja di mana eksploitasi dan 
kekerasan seksual (Sexual Exploitation and Abuse, SEA) dan kekerasan terhadap anak-anak (Violence 
Against Children, VAC) tidak memiliki tempat, dan di mana hal-hal tersebut tidak akan ditoleransi oleh 
karyawan, sub-kontraktor, pemasok, rekanan, atau perwakilan dari kontraktor. 

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa semua yang terlibat di dalam proyek mengetahui 
komitmen ini, perusahaan berkomitmen pada prinsip-prinsip inti dan standar perilaku minimum 
berikut ini yang akan berlaku untuk semua karyawan perusahaan, rekanan, dan perwakilan, termasuk 
sub-kontraktor dan pemasok, tanpa terkecuali: 

Umum 

• Kontraktor – dan oleh karena itu semua karyawan, rekanan, perwakilan, sub-kontraktor, dan 
pemasok – berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan perundang-umdangan, dan 
peraturan nasional yang terkait. 

• Kontraktor berkomitmen untuk sepenuhnya menerapkan Rencana Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dan Sosial Kontraktor (Contractors’ Environmental and Social Management Plan, 
CESMP) mereka. 

• Kontraktor berkomitmen untuk memperlakukan perempuan, anak-anak (orang di bawah usia 
18 tahun), dan laki-laki dengan hormat terlepas dari ras, warna kulit, bahasa, agama, pendapat 
politik atau lainnya, asal kebangsaan, etnis atau sosial, properti, cacat, kelahiran atau status 
lainnya. Tindakan SEA dan VAC melanggar komitmen ini. 

• Perusahaan harus memastikan bahwa interaksi dengan anggota masyarakat setempat 
dilakukan dengan hormat dan non-diskriminasi. 

• Bahasa dan perilaku yang merendahkan, mengancam, melecehkan, kasar, tidak pantas secara 
budaya, atau provokatif secara seksual dilarang di antara semua karyawan perusahaan, 
rekanan, dan perwakilan, termasuk sub-kontraktor dan pemasok. 

• Kontraktor akan mengikuti semua instruksi kerja yang wajar (termasuk mengenai norma-
norma lingkungan hidup dan sosial). 

• Kontraktor akan melindungi dan memastikan penggunaan properti yang semestinya 
(misalnya, untuk mencegah pencurian, kecerobohan, atau pemborosan). 

Kesehatan dan Keselamatan 

• Kontraktor akan memastikan bahwa Rencana Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(K3) Proyek dilaksanakan secara efektif oleh staf perusahaan, serta sub-kontraktor dan 
pemasok. 



 

157 
 

• Kontraktor akan memastikan bahwa semua orang di lokasi mengenakan alat pelindung diri 
yang telah ditetapkan, mencegah kecelakaan yang dapat dihindari dan melaporkan kondisi 
atau praktik yang menimbulkan bahaya keselamatan atau mengancam lingkungan hidup.  

Kontraktor akan: 

• melarang konsumsi alkohol selama kegiatan kerja. 

• melarang penggunaan narkotika atau zat lain yang dapat merusak tingkah laku setiap saat. 

• Kontraktor akan memastikan bahwa fasilitas sanitasi yang memadai tersedia di lokasi dan di 
setiap akomodasi pekerja yang disediakan bagi mereka yang bekerja di proyek. 

Pelecehan dan Kekerasan Seksual serta Kekerasan terhadap Anak 

• Tindakan SEA atau VAC merupakan pelanggaran serius dan karenanya menjadi dasar sanksi, 
yang dapat mencakup hukuman dan/atau pemutusan hubungan kerja, dan jika perlu dirujuk 
ke Polisi untuk tindakan lebih lanjut. 

• Semua bentuk SEA dan VAC, termasuk dalam hal dandanan (grooming), tidak dapat diterima, 
terlepas dari apakah hal itu dilakukan di lokasi kerja, di sekitar lokasi kerja, di kamp pekerja 
atau di lingkungan masyarakat setempat. 

• Pelecehan Seksual – misalnya, membuat pendekatan seksual yang tidak diinginkan, 
permintaan bantuan seksual, dan perilaku verbal atau fisik lainnya, yang bersifat seksual, 
termasuk tindakan halus dari perilaku tersebut – dilarang. 

• Bantuan seksual – misalnya, membuat janji atau perlakuan yang menguntungkan yang 
bergantung pada tindakan seksual – atau bentuk lain dari perilaku menghina, merendahkan 
atau eksploitatif, dilarang. 

• Kontak atau aktivitas seksual dengan anak di bawah 18 tahun – termasuk melalui media digital 
– dilarang. Keyakinan yang keliru mengenai usia anak bukanlah pembelaan. Persetujuan dari 
anak juga bukan pembelaan atau alasan. 

• Kecuali jika ada persetujuan penuh14 dari semua pihak yang terlibat di dalam tindakan seksual, 
interaksi seksual antara karyawan perusahaan (pada tingkat apa pun) dan anggota masyarakat 
di sekitar tempat kerja dilarang. Hal ini termasuk hubungan yang melibatkan pemotongan / 
janji pemberian manfaat aktual (moneter atau non-moneter) kepada anggota masyarakat 
dengan imbalan seks — aktivitas seksual semacam itu dianggap “tidak konsensual” dalam 
ruang lingkup Pedoman Perilaku ini. 

• Selain sanksi dari perusahaan, penuntutan hukum bagi mereka yang melakukan tindakan SEA 
atau VAC akan dilakukan jika sesuai. 

• Semua karyawan, termasuk relawan dan sub-kontraktor sangat dianjurkan untuk melaporkan 
dugaan atau tindakan SEA dan/atau VAC yang sebenarnya oleh rekan kerja, baik di perusahaan 
yang sama maupun tidak. Laporan harus dibuat sesuai dengan Prosedur Tuduhan SEA dan VAC 
proyek. 

 
14 Persetujuan didefinisikan sebagai pilihan berdasarkan informasi yang mendasari niat, penerimaan, atau persetujuan 
sukarela orang perorangan untuk melakukan sesuatu. Tidak akan ada persetujuan apabila penerimaan atau kesepakatan 
tersebut diperoleh dengan menggunakan ancaman, paksaan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, kecurangan, 
penipuan, atau penggambaran yang keliru. Sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak, Bank 
Dunia menganggap bahwa persetujuan tidak dapat diberikan oleh anak-anak di bawah usia 18 tahun, bahkan jika undang-
undang nasional negara tempat Pedoman Perilaku ini diberlakukan memiliki usia yang lebih rendah. Keyakinan keliru tentang 
usia anak dan persetujuan dari anak bukanlah pembelaan. 
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• Para manajer diwajibkan untuk melaporkan dan bertindak untuk menangani dugaan atau 
tindakan nyata SEA dan VAC dan karena mereka memiliki tanggung jawab untuk menegakkan 
komitmen perusahaan dan bertanggung jawab atas laporan langsung mereka. 

Pelaksanaan 

Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip di atas diterapkan secara efektif, kontraktor berkomitmen 
untuk memastikan bahwa: 

• Semua manajer menandatangani ‘Pedoman Perilaku Manajer’ Proyek yang merinci tanggung 
jawab mereka untuk melaksanakan komitmen perusahaan dan menegakkan tanggung jawab 
dalam ‘Pedoman Perilaku Orang Perorangan’ 

• Semua karyawan menandatangani ‘Pedoman Perilaku Orang Perorangan’ proyek yang 
mengonfirmasikan perjanjian mereka untuk mematuhi standar ESHS dan K3, dan tidak terlibat 
dalam kegiatan yang menyebabkan SEA atau VAC. 

• Jika berkaitan, perlihatkan Pedoman Perilaku Perusahaan dan Orang Perorangan secara tegas 
dan jelas di kamp pekerja, kantor, dan di kawasan umum di tempat kerja. Contoh kawasan ini 
termasuk ruang tunggu, ruang istirahat dan lobi di lokasi, area kantin dan klinik kesehatan. 

• Jika berkaitan, pastikan bahwa salinan Pedoman Perilaku Perusahaan dan Orang Perorangan 
yang dikirimkan dan didistribusikan diterjemahkan ke dalam bahasa yang sesuai dengan 
bahasa yang digunakan di daerah tempat kerja serta bagi staf internasional mana pun dalam 
bahasa asli mereka. 

• Jika berkaitan, orang yang tepat dinominasikan sebagai ‘Focal Point/juru bicara’ perusahaan 
untuk mengatasi masalah SEA dan VAC, termasuk mewakili perusahaan di dalam Tim 
Pengaduan SEA dan VAC (GCT) yang terdiri dari perwakilan dari klien, kontraktor, konsultan 
pengawasan, dan penyedia layanan setempat. 

• Memastikan bahwa Rencana Tindakan terkait SEA dan VAC dilaksanakan dan direvisi secara 
efektif sesuai kebutuhan. 

• Bahwa kontraktor secara efektif melaksanakan Rencana Tindakan terkait SEA dan VAC final 
yang disepakati, memberikan umpan balik kepada FGRM Proyek untuk perbaikan dan 
pemutakhiran yang sesuai. 

• Semua karyawan mengikuti kursus pelatihan pengenalan pekerjaan (induction) sebelum 
memulai pekerjaan di lokasi untuk memastikan bahwa mereka memahami komitmen 
perusahaan terhadap standar ESHS dan K2, serta Pedoman Perilaku terkait SEA dan VAC 
Proyek. 

• Semua karyawan mengikuti kursus pelatihan wajib sebelum dimulainya pekerjaan untuk 
meingkatkan pemahaman tentang standar ESHS dan K3 proyek serta Pedoman Perilaku terkait 
SEA dan VAC, dan pelatihan penyegarannya.  
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Saya dengan ini mengakui bahwa saya telah membaca Pedoman Perilaku Kontraktor sebelumnya, dan 
atas nama perusahaan setuju untuk mematuhi standar yang terkandung di dalamnya. Saya 
memahami peran dan tanggung jawab saya untuk mendukung standar K3 dan ESHS proyek, dan untuk 
mencegah dan menanggapi masalah SEA dan VAC. Saya memahami bahwa tindakan apa pun yang 
tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Perusahaan ini atau kegagalan untuk bertindak yang 
diamanatkan oleh Pedoman Perilaku Perusahaan ini dapat mengakibatkan tindakan pendisiplinan. 

 

  Nama perusahaan:  _________________________ 

 

  Tanda tangan:  _________________________ 

 

  Nama yang Tercetak: _________________________ 

 

  Jabatan:   _________________________ 

 

  Tanggal:   _________________________ 
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Pedoman Perilaku Manajer 

Mencegah Pelecehan dan Kekerasan Seksual serta Kekerasan terhadap Anak 

 

Manajer di semua tingkatan memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi komitmen perusahaan 
untuk menerapkan standar ESHS dan K3, serta mencegah dan menangani masalah SEA dan VAC. Ini 
berarti bahwa manajer memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara lingkungan yang 
menghormati standar-standar ini dan mencegah masalah Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (Sexual 
Exploitation and Abuse, SEA) dan Kekerasan Terhadap Anak (Violence Against Children, VAC). Manajer 
harus mendukung dan mendorong penerapan Pedoman Perilaku Perusahaan. Untuk itu, manajer 
harus mematuhi Pedoman Perilaku Manajer ini dan menandatangani Pedoman Perilaku Orang 
Perorangan. Ini mengikat mereka untuk mendukung pelaksanaan CESMP dan Rencana Manajemen K3 
dan mengembangkan sistem yang memfasilitasi pelaksanaan Rencana Tindakan terkait masalah SEA 
dan VAC. Mereka perlu menjaga tempat kerja yang aman, serta lingkungan yang bebas tindak SEA dan 
bebas tindak VAC di tempat kerja dan di masyarakat setempat. Tanggung jawab ini termasuk tetapi 
tidak terbatas pada:  

Pelaksanaan 

Untuk memastikan efektivitas maksimum Pedoman Perilaku Kontraktor dan Orang Perorangan: 

• Jika berkaitan, perlihatkan Pedoman Perilaku Kontraktor dan Orang Perorangan dalam secara 
jelas di kamp pekerja, kantor, dan di kawasan umum di ruang kerja. Contoh kawasan ini 
termasuk ruang tunggu, ruang istirahat dan lobi di lokasi, area kantin dan klinik kesehatan. 

• Jika berkaitan, pastikan bahwa salinan Pedoman Perilaku Perusahaan dan Orang Perorangan 
yang dikirimkan dan didistribusikan diterjemahkan ke dalam bahasa yang sesuai dengan 
bahasa yang digunakan di daerah tempat kerja serta bagi staf internasional mana pun dalam 
bahasa asli mereka.  

Secara lisan dan tertulis menjelaskan tentang Pedoman Perilaku Kontraktor dan Orang Perorangan 
kepada semua staf. 

Pastikan bahwa: 

• Semua melapor secara langsung dan menandatangani ‘Pedoman Perilaku Orang Perorangan’, 
termasuk pengakuan bahwa mereka telah membaca dan setuju dengan Pedoman Perilaku 
tersebut. 

• Daftar staf dan salinan yang ditandatangani dari Pedoman Perilaku Orang Perorangan 
diberikan kepada Koordinator K3, petugas Pengaduan, dan Manajer PIU/tim E&S. 

• Ikut serta dalam pelatihan dan memastikan bahwa staf juga ikut serta sebagaimana diuraikan 
di bawah ini. 

• Buat mekanisme bagi para staf untuk: 

o Melaporkan kekhawatiran tentang kepatuhan ESHS atau K3; dan, 

o Secara rahasia melaporkan insiden SEA atau VAC melalui Feedback and Grievance 
Redress Mechanism (FGRM)  

Para staf didorong untuk melaporkan masalah ESHS, K3, SEA, atau VAC yang diduga telah terjadi atau 
yang aktual, menekankan tanggung jawab staf kepada Perusahaan dan negara tempat mereka 
bekerja, dan menekankan penghormatan terhadap kerahasiaan. 
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Sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sejauh kemampuan Anda, mencegah para pelaku 
eksploitasi dan kekerasan seksual untuk dipekerjakan, direkrut, atau dikerahkan. Gunakan 
pemeriksaan latar belakang dan daftar rujukan kriminal untuk semua karyawan. 

Pastikan bahwa ketika melibatkan kemitraan, sub-kontraktor, pemasok atau perjanjian yang serupa, 
perjanjian ini: 

• Memasukkan ESHS, K3, serta Pedoman Perilaku terkait SEA dan VAC sebagai lampiran. 

• Menyertakan bahasa yang sesuai yang mengharuskan badan dan orang perorangan yang 
mendapat kontrak, dan karyawan serta relawan mereka, untuk mematuhi Kode Perilaku 
Orang Perorangan. 

• Nyatakan dengan jelas bahwa badan atau orang perorangan tersebut, sebagaimana mestinya, 
untuk memastikan kepatuhan dengan standar ESHS dan K3, mengambil langkah-langkah 
pencegahan terhadap SEA dan VAC, untuk menyelidiki dugaan-dugaan pelanggarannya, atau 
untuk mengambil tindakan korektif apabila terjadi tindak SEA atau VAC, yang tidak hanya akan 
menjadi dasar untuk sanksi dan hukuman sesuai dengan Pedoman Perilaku Orang Perorangan 
tetapi juga penghentian perjanjian untuk bekerja pada atau memasok ke proyek.  

Berikan dukungan dan sumber daya kepada Tim Penanganan Pengaduan untuk membuat dan 
menyebarkan prakarsa kepekaan internal melalui strategi peningkatan kesadaran berdasarkan 
Rencana Tindakan terkait SEA dan VAC. 

Pastikan bahwa masalah SEA atau VAC yang memaksa untuk diambil tindakan polisi dilaporkan kepada 
polisi, PIU / C-PMU dan Bank Dunia dengan segera. 

Laporkan dan lakukan tindakan sesuai dengan protokol tanggapan terhadap setiap tindakan yang 
diduga atau secara aktual SEA dan/atau VAC, oleh karena manajer memiliki tanggung jawab untuk 
menegakkan komitmen perusahaan dan bertanggung jawab atas laporan langsung mereka. 

Pastikan bahwa setiap insiden ESHS atau K3 yang utama segera dilaporkan kepada klien dan insinyur 
pengawas. 

Pelatihan 

Para manajer bertanggung jawab untuk: 

• Memastikan Rencana Manajemen K3 dilaksanakan, dengan pelatihan yang sesuai yang 
diwajibkan untuk semua staf, termasuk sub-kontraktor dan pemasok; dan, 

• Memastikan bahwa staf memiliki pemahaman yang sesuai mengenai CESMP dan mendapat 
pelatihan jika perlu untuk menerapkan persyaratan CESMP. 

Semua manajer diwajibkan untuk menghadiri kursus pelatihan pengenalan pekerjaan (induction) bagi 
manajer sebelum memulai pekerjaan di lokasi untuk memastikan bahwa mereka memahami peran 
dan tanggung jawab mereka dalam menegakkan elemen SEA dan VAC dari Pedoman Perilaku ini. 
Pelatihan tersebut akan terpisah dari kursus pelatihan pengenalan pekerjaan yang diwajibkan bagi 
semua karyawan dan akan memberikan pemahaman yang diperlukan dan dukungan teknis bagi para 
manajer untuk mengatasi masalah SEA dan VAC. 

Para manajer diwajibkan untuk mengikuti dan membantu kursus pelatihan yang difasilitasi proyek 
untuk semua karyawan. Para manajer akan diminta untuk memperkenalkan pelatihan dan 
mengumumkan evaluasi diri, termasuk mengumpulkan survei kepuasan untuk mengevaluasi 
pengalaman pelatihan dan memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas pelatihan. 

Pastikan bahwa disediakan waktu selama jam kerja dan bahwa sebelum memulai pekerjaan di lokasi 
para staf menghadiri pelatihan wajib tentang pengenalan pekerjaan yang difasilitasi proyek mengenai: 
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• K3 dan ESHS; dan, 

• SEA dan VAC yang diwajibkan bagi semua karyawan. 

 

Tanggapan 

Para manajer akan diwajibkan untuk mengambil tindakan yang sesuai untuk mengatasi insiden ESHS 
atau K3. 

Berkaitan dengan SEA dan VAC: 

• Berikan masukan untuk Rencana Tindakan terkait SEA dan VAC sesuai kebutuhan. 

• Setelah diadopsi oleh kontraktor, manajer akan menjunjung tinggi langkah-langkah yang 
ditetapkan di dalam Rencana Tindakan terkait SEA dan VAC tersebut untuk menjaga 
kerahasiaan semua karyawan yang melaporkan atau (diduga) melakukan insiden SEA dan VAC 
(kecuali pembukaan kerahasiaan diperlukan untuk melindungi orang atau properti dari 
ancaman bahaya serius atau jika diwajibkan oleh undang-undang). 

• Jika seorang manajer mendapati adanya kekhawatiran atau kecurigaan mengenai insiden SEA 
atau VAC melalui salah satu laporan langsungnya, atau melalui laporan seorang karyawan 
yang bekerja untuk kontraktor lain di lokasi kerja yang sama, ia diwajibkan untuk melaporkan 
kasus tersebut dengan menggunakan FGRM. 

• Begitu sanksi telah ditetapkan, manajer yang terkait diharapkan bertanggung jawab secara 
pribadi untuk memastikan bahwa langkah tindakan terkait pelanggaran tersebut ditegakkan 
secara efektif, dalam jangka waktu maksimum 14 hari dari tanggal keputusan untuk 
menjatuhkan sanksi dibuat. 

• Jika seorang Manajer memiliki benturan kepentingan karena hubungan pribadi atau keluarga 
dengan penyintas dan/atau pelaku, ia harus memberi tahu perusahaannya dan Tim 
Pengaduan SEA. Perusahaan akan diminta untuk menunjuk manajer lain yang tidak memiliki 
benturan kepentingan untuk menanggapi keluhan. 

• Pastikan bahwa masalah SEA atau VAC yang memaksa untuk diambil tindakan polisi 
dilaporkan kepada polisi, PIU/CPMU dan Bank Dunia dengan segera. 

Manajer yang gagal menangani insiden ESHS or K3 atau gagal melaporkan atau mematuhi ketentuan 
SEA dan VAC dapat dikenai tindakan pendisiplinan, yang ditetapkan dan diberlakukan oleh CEO, 
Direktur Pelaksana perusahaan atau manajer peringkat tertinggi yang setara. Langkah-langkah itu 
mungkin termasuk:  

• Peringatan tidak resmi 

• Peringatan resmi 

• Pelatihan tambahan 

• Pemotongan gaji hingga satu minggu 

• Penangguhan pekerjaan (tanpa pembayaran gaji), untuk jangka waktu minimal 1 bulan hingga 
maksimal 6 bulan 

• Pemutusan hubungan kerja 

Pada akhirnya, kegagalan untuk menanggapi secara efektif terhadap kasus ESHS, K3, SEA dan VAC di 
tempat kerja oleh manajer atau CEO perusahaan dapat memberikan alasan untuk tindakan hukum 
oleh pihak berwenang.  
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Dengan ini saya mengakui bahwa saya telah membaca Pedoman Perilaku Manajer tersebut di atas, 
setuju untuk mematuhi standar yang terkandung di dalamnya dan memahami peran dan tanggung 
jawab saya untuk mencegah dan menanggapi persyaratan ESHS, K3, SEA dan VAC. Saya memahami 
bahwa tindakan apa pun yang tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Manajer ini atau kegagalan 
untuk bertindak yang diamanatkan oleh Pedoman Perilaku Manajer ini dapat mengakibatkan 
tindakan pendisiplinan. 

  Tanda tangan:   _________________________  

 

  Nama yang Tercetak: _________________________ 

 

  Jabatan:   _________________________ 

 

  Tanggal:   _________________________ 
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Pedoman Perilaku Orang Perorangan 

Mencegah Eksploitasi dan Kekerasan Seksual serta Kekerasan terhadap Anak 

 

Saya, ______________________________, mengakui bahwa mematuhi standar lingkungan hidup, 
kesehatan dan keselamatan sosial (environmental, social health and safety, ESHS), mengikuti 
persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) Proyek, dan mencegah Eksploitasi dan Kekerasan 
Seksual (Sexual Exploitation and Abuse, SEA) serta kekerasan terhadap anak-anak (Violence against 
Children, VAC) adalah hal yang penting. 

Kontraktor (___________________________) menganggap kegagalan untuk mengikuti standar ESHS 
dan K3, atau untuk melakukan tindakan SEA atau VAC — baik itu di lokasi kerja, di sekitar lokasi kerja, 
di kamp pekerja, di rumah pekerja, maupun masyarakat di sekitarnya — menjadi pelanggaran serius 
dan menjadi alasan untuk pengenaan sanksi, hukuman atau berpotensi terkena pemutusan hubungan 
kerja. Penuntutan oleh polisi terhadap mereka yang melakukan SEA atau VAC dapat dilakukan jika 
perlu. 

 

Saya setuju bahwa sementara bekerja di Proyek saya akan: 

1. Mengikuti dan berperan-serta aktif dalam kursus pelatihan terkait ESHS, K3, SEA dan VAC, 
HIV/AIDS jika diperlukan, seperti yang diwajibkan oleh pihak pemberi kerja. 

2. Memakai alat pelindung diri (APD) saya setiap saat ketika berada di lokasi kerja atau terlibat 
dalam kegiatan terkait proyek. 

3. Mengambil semua langkah praktis untuk menerapkan rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup 
dan Sosial Kontraktor (Contractor’s Environmental and Social Management Plan, CESMP). 

4. Melaksanakan Rencana Manajemen K3. 

5. Tidak minum alkohol atau menggunakan narkotika atau zat lain yang dapat mengganggu 
tingkah laku sebelum atau selama kegiatan kerja. 

6. Memberi izin untuk pemeriksaan latar belakang oleh polisi. 

7. Memperlakukan perempuan, anak-anak (orang di bawah usia 18 tahun), dan laki-laki dengan 
hormat terlepas dari ras, warna kulit, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal 
kebangsaan, etnis atau sosial, properti, cacat, kelahiran, atau status lainnya. 

8. Tidak menggunakan bahasa atau perilaku yang tidak pantas, melecehkan, kasar, provokatif 
secara seksual, merendahkan martabat atau tidak pantas secara budaya terhadap 
perempuan, anak-anak atau laki-laki. 

9. Tidak terlibat dalam pelecehan seksual — misalnya, membuat pendekatan seksual yang tidak 
diinginkan, permintaan bantuan seksual, dan perilaku verbal atau fisik lainnya, yang bersifat 
seksual, termasuk tindakan halus dari perilaku tersebut (misalnya memandang seseorang ke 
atas dan ke bawah; mencium, melolong, melolong atau membentak; berkeliaran di sekitar 
seseorang; bersiul dan memanggil, memberikan hadiah pribadi, membuat komentar tentang 
kehidupan seks seseorang; dll) 

10. Tidak terlibat dalam bantuan seksual — misalnya, membuat janji perlakuan yang 
menguntungkan yang bergantung pada tindakan seksual — atau bentuk-bentuk perilaku 
penghinaan, merendahkan atau perilaku eksploitatif lainnya. 
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11. Tidak ikut serta dalam kontak atau aktivitas seksual dengan anak-anak — termasuk dalam hal 
dandanan (grooming) atau kontak melalui media digital. Keyakinan keliru tentang usia anak 
bukanlah pembelaan. Persetujuan dari anak juga bukan pembelaan atau alasan. 

12. Kecuali jika ada persetujuan penuh15 dari semua pihak yang terlibat, saya tidak akan 
melakukan interaksi seksual dengan anggota masyarakat sekitar. Hal ini termasuk hubungan 
yang melibatkan pemotongan atau janji pemberian manfaat aktual (moneter atau non-
moneter) kepada anggota masyarakat dengan imbalan seks — aktivitas seksual semacam itu 
dianggap “tidak konsensual” dalam ruang lingkup Pedoman Perilaku ini. 

13. Melaporkan melalui FGRM atau kepada manajer saya tentang dugaan atau terjadi tindak SEA 
atau VAC yang sebenarnya oleh rekan kerja, baik yang dipekerjakan oleh perusahaan saya 
maupun tidak, atau pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku ini.  

 

Berkenaan dengan anak-anak berusia di bawah 18 tahun, saya akan: 

1. Jika memungkinkan, memastikan ada orang dewasa lain ketika bekerja di dekat anak-anak. 

2. Tidak akan mengundang anak-anak yang tidak didampingi yang tidak terkait dengan keluarga 
saya ke rumah saya, kecuali jika mereka berisiko cedera atau dalam bahaya fisik. 

3. Tidak menggunakan komputer, ponsel, kamera video dan kamera digital atau media lain apa 
pun untuk mengeksploitasi atau melecehkan anak-anak atau mengakses pornografi anak 
(lihat juga “Penggunaan foto anak-anak untuk tujuan terkait pekerjaan” di bawah ini). 

4. Menahan diri dari memberi hukuman fisik atau mendisiplinkan anak. 

5. Menahan diri dari mempekerjakan anak-anak untuk pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan 
lain di bawah usia minimum 16 tahun kecuali undang-undang nasional mentapkan usia yang 
lebih tinggi, atau yang menempatkan mereka pada risiko cedera yang signifikan. 

6. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan setempat yang terkait, termasuk undang-
undang perburuhan terkait dengan pekerja anak dan kebijakan perlindungan Bank Dunia 
tentang pekerja anak dan usia minimum. 

7. Berhati-hati di saat memotret atau memfilmkan anak-anak. 

 

Penggunaan foto anak-anak untuk tujuan yang terkait dengan pekerjaan 

Ketika memotret atau memfilmkan seorang anak untuk tujuan terkait pekerjaan, saya harus: 

1. Sebelum memotret atau memfilmkan seorang anak, lakukan pengkajian dan patuhi tradisi 
atau batasan setempat untuk mereproduksi foto-foto pribadi. 

2. Sebelum memotret atau memfilmkan seorang anak, dapatkan persetujuan dari anak tersebut 
dan orang tua atau wali anak tersebut. Sebagai bagian dari hal ini saya harus menjelaskan 
bagaimana foto atau film tersebut akan digunakan. 

 
15 Persetujuan didefinisikan sebagai pilihan berdasarkan informasi yang mendasari niat, penerimaan, atau persetujuan 
sukarela orang perorangan untuk melakukan sesuatu. Tidak akan ada persetujuan apabila penerimaan atau kesepakatan 
tersebut diperoleh dengan menggunakan ancaman, paksaan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, kecurangan, 
penipuan, atau penggambaran yang keliru. Sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak, Bank 
Dunia menganggap bahwa persetujuan tidak dapat diberikan oleh anak-anak di bawah usia 18 tahun, bahkan jika undang-
undang nasional negara tempat Pedoman Perilaku ini diberlakukan memiliki usia yang lebih rendah. Keyakinan keliru tentang 
usia anak dan persetujuan dari anak bukanlah pembelaan. 
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3. Memastikan foto, film, video, dan DVD menyajikan anak-anak dengan cara yang bermartabat 
dan penuh rasa hormat dan tidak dengan cara yang rentan atau bersikap tunduk. Anak-anak 
harus berpakaian dengan pantas dan tidak dalam posisi yang bisa dianggap sugestif secara 
seksual. 

4. Memastikan gambar merupakan representasi jujur dari konteks dan fakta. 

5. Memastikan label dari file tidak mengungkapkan informasi identitas tentang seorang anak 
saat mengirim foto secara elektronik. 

Sanksi 

Saya memahami bahwa jika saya melanggar Pedoman Perilaku Orang Perorangan ini, majikan saya 
akan mengambil tindakan pendisiplinan yang dapat mencakup:  

• Peringatan tidak resmi. 

• Peringatan resmi. 

• Pelatihan tambahan. 

• Pemotongan gaji hingga satu minggu. 

• Penangguhan pekerjaan (tanpa pembayaran gaji), untuk jangka waktu minimal 1 bulan hingga 
maksimal 6 bulan. 

• Pemutusan hubungan kerja. 

• Melaporkan ke Polisi jika diperlukan.  

 

Saya memahami bahwa adalah tanggung jawab saya untuk memastikan bahwa standar lingkungan 
hidup, sosial, kesehatan dan keselamatan terpenuhi, dan bahwa saya akan mematuhi rencana 
Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Saya akan menghindari tindakan atau perilaku yang 
dapat ditafsirkan sebagai SEA atau VAC. Setiap tindakan semacam itu akan melanggar Pedoman 
Perilaku Orang Perorangan ini. Saya dengan ini mengakui bahwa saya telah membaca Pedoman 
Perilaku Orang Perorangan tersebut di atas, setuju untuk mematuhi standar yang terkandung di 
dalamnya dan memahami peran dan tanggung jawab saya untuk mencegah dan menanggapi 
masalah ESHS, K3, SEA dan VAC. Saya memahami bahwa tindakan apa pun yang tidak sesuai dengan 
oman Perilaku Orang Perorangan ini atau kegagalan untuk bertindak sesuai dengan yang 
diamanatkan oleh Perilaku Orang Perorangan ini dapat mengakibatkan tindakan pendisiplinan dan 
dapat memengaruhi kelangsungan pekerjaan saya. 

 

  Tanda tangan:   _________________________ 

 

  Nama yang Tercetak: _________________________ 

 

  Jabatan:   _________________________ 

 

  Tanggal:   _________________________ 



 

167 
 

Sub-Lampiran 7.2 Perilaku Hormat dan Tindakan Non-Kekerasan 
 

Kode Etik ini disusun sebagai pedoman bagi semua pekerja proyek, termasuk staf tetap proyek, 

konsultan eksternal, pekerja organisasi perantara/LSM, kontraktor dan pekerjanya, fasilitator lokal, 

pekerja masyarakat dan aparat keamanan yang akan dikerahkan selama pelaksanaan proyek. 

Khusus untuk aparat keamanan, selain aparat kepolisian setempat, cakupannya juga mencakup aparat 

keamanan berbasis masyarakat/desa seperti Bantara Bina Desa (Babinsa). 

Kode Etik berusaha untuk menghindari segala bentuk kekerasan fisik, verbal, dan emosional dan 

perundungan selama pelaksanaan proyek, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Komponen 

2 dan Komponen 3 di lapangan (yaitu, interaksi langsung dengan masyarakat lokal). 

[kontraktor/koordinator proyek lokasi/pekerja individu] berkomitmen untuk memastikan bahwa 

Proyek dilaksanakan sedemikian rupa sehingga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan 

setempat, masyarakat, dan pekerjanya. Ini akan dilakukan dengan menghormati standar lingkungan, 

sosial, kesehatan dan keselamatan (ESHS), dan memastikan standar kesehatan dan keselamatan kerja 

(K3) yang sesuai terpenuhi. [nama perusahaan/koordinator proyek lokasi/pekerja individu] juga 

berkomitmen untuk menciptakan dan memelihara lingkungan di mana kekerasan verbal, tindakan, 

dan emosional (seperti pelecehan fisik, penggunaan alat, senjata, atau personel yang tidak perlu, 

dan intimidasi) tidak memiliki tempat, dan di mana mereka tidak akan ditoleransi oleh karyawan, 

sub-kontraktor, pemasok, rekanan, atau perwakilan kontraktor mana pun. 

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek mengetahui 

komitmen ini, perusahaan berkomitmen pada prinsip-prinsip inti dan standar perilaku minimum 

berikut yang akan berlaku untuk semua karyawan, rekanan, dan perwakilan perusahaan, termasuk 

sub-kontraktor dan pemasok, dan aparat keamanan setempat, tanpa kecuali: 

Umum 

a. [kontraktor/manajer lokasi proyek/pekerja perorangan] – dan oleh karena itu semua 

karyawan, rekanan, perwakilan, sub-kontraktor, dan pemasok – berkomitmen untuk 

mematuhi semua undang-undang, dan peraturan perundang-undangan nasional yang terkait. 

b. [kontraktor/manajer lokasi proyek/pekerja perorangan] berkomitmen untuk sepenuhnya 

melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (Contractors’ Environmental 

and Social Management Plan, CESMP) Kontraktor mereka. 

c. Sesuai dengan Kode Etik Pencegahan SEA/SH dan VAC, [kontraktor/manajer proyek 

lokasi/pekerja individu] berkomitmen untuk memperlakukan semua orang dengan hormat, 

yaitu, wanita, anak-anak (orang di bawah usia 18 tahun), dan pria dengan hormat tanpa 

memandang ras, warna kulit, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, kebangsaan, etnis 

atau asal-usul sosial, properti, kecacatan, kelahiran atau status lainnya. Tindakan kekerasan 

merupakan pelanggaran terhadap komitmen ini. 

d. [kontraktor/manajer lokasi proyek/pekerja perorangan] harus memastikan bahwa interaksi 

dengan anggota masyarakat setempat dilakukan dengan hormat dan nondiskriminasi. 

e. Bahasa dan perilaku yang merendahkan, mengancam, melecehkan, menghina, tidak pantas 

secara budaya, atau provokatif secara seksual dilarang di antara semua karyawan, rekanan, 

dan perwakilan perusahaan, termasuk subkontraktor dan pemasok. 

f. [kontraktor/manajer lokasi proyek/pekerja perorangan] akan mengikuti semua instruksi kerja 

yang wajar (termasuk mengenai norma-norma lingkungan dan sosial). 
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g. [kontraktor/manajer lokasi proyek/pekerja perorangan] akan melindungi dan memastikan 

penggunaan properti yang tepat (misalnya, untuk melarang pencurian, kecerobohan, atau 

pembuangan limbah secara sembarangan). 

 

Kode Etik ini akan diintegrasikan dengan Kode Etik Pencegahan SEA/SH dan VAC dan akan 

diperlakukan sebagai langkah integral untuk mempromosikan perilaku hormat. 

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah membaca Pedoman Perilaku Kontraktor di atas, dan 

atas nama perusahaan setuju untuk mematuhi standar yang terkandung di dalamnya. Saya memahami 

peran dan tanggung jawab saya untuk mendukung standar K3 dan ESHS proyek, serta untuk mencegah 

dan menanggapi SEA/SH dan VAC. 

Saya memahami bahwa setiap tindakan yang tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Perusahaan ini 

atau kegagalan untuk bertindak sebagaimana yang diamanatkan oleh Pedoman Perilaku Perusahaan 

ini dapat mengakibatkan tindakan disipliner. 

 

  Nama Perusahaan:  _________________________ 

 

Tanda tangan:   _________________________ 

 

  Nama yang Tercetak: _________________________ 

 

  Jabatan:   _________________________ 

 

  Tanggal:   _________________________ 
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Sub-Lampiran 7.3 Pasal yang Diwajibkan untuk Dokumen Penawaran 
 

Kontraktor harus menyusun ESMP konstruksi sesuai dengan persyaratan Strategi dan Rencana 

Tindakan terkait Eksploitasi dan Kekerasan Seksual/Kekerasan Terhadap Anak (Sexual Exploitation and 

Abuse/Violence Against Children, SEA/VAC) Proyek dan Protokol Tanggapan Proyek (lihat pedoman ini 

di dalam ESMF). Kontraktor akan memastikan bahwa semua pekerja kontrak dan manajer menghadiri 

pelatihan pengenalan (induction) SEA sebelum mulai bekerja dan bahwa waktu yang dihabiskan untuk 

pelatihan dibayar (dan harus dialokasikan pada saat pekerja dalam keadaan waspada – mis. tidak 

dilakukan segera setelah menyelesaikan giliran kerja malam). 

Kontraktor harus melakukan sesi peningkatan kesadaran pekerja dan masyarakat secara berkala untuk 

berbagi informasi tentang SEA/VAC, layanan yang tersedia, isi dari Pedoman Perilaku (Codes of 

Conduct, CoC) dan saluran pelaporan Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Umpan Balik. Ini dapat 

dikombinasikan atau dikoordinasikan dengan pelatihan HIV/AIDS, jika dibutuhkan, tetapi harus 

diberikan waktu dan perhatian yang memadai untuk masalah SEA dan VAC. Sesi peningkatan 

kesadaran harus didukung oleh materi Informasi, Pendidikan, Komunikasi (IPK) untuk dipajang di 

tempat kerja, kamp pekerja dan di masyarakat; 

Sub-rencana SEA/VAC Kontraktor akan mencakup: 

• Pedoman Perilaku – komitmen untuk mengadopsi dan menerapkan pedoman perilaku untuk 
perusahaan, manajer dan orang perorangan (lihat templat yang disediakan dalam Rencana 
Tindakan SEA/VAC); 

• Pelatihan staf – program pelatihan SEA/VAC termasuk pelatihan pengenalan dan penyegaran 
bagi semua pekerja dan manajer yang dipimpin oleh penyedia layanan SEA/VAC; 

• Peningkatan kesadaran masyarakat – program kesadaran masyarakat berkaitan dengan 
SEA/VAC yang dilakukan oleh penyedia layanan SEA dan secara paralel dengan pembentukan 
FGRM proyek; 

• Mengelola Harapan Masyarakat dan Penyintas – suatu pendekatan yang jelas untuk 
mengkomunikasikan ruang lingkup langkah-langkah pengelolaan SEA/VAC proyek; 

• Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Umpan Balik – garis besar FGRM dengan beberapa 
saluran untuk memulai pengaduan SEA/VAC dan memastikan penanganan kasus yang aman 
dan rahasia. 
 

Kontraktor harus mengadopsi dan melaksanakan Protokol Tanggapan SEA/VAC proyek (lihat pedoman 

ini di dalam lampiran ini) termasuk pengembangan mekanisme penanganan keluhan dan umpan balik 

(FGRM) yang efektif dengan berbagai saluran untuk mengakomodasi keluhan SEA/VAC dan 

memastikan keamanan serta kerahasiaan penanganan kasus. Tim manajemen Kontraktor akan 

mendukung untuk memastikan bahwa semua pekerja proyek diberi pengarahan dan pelatihan yang 

memadai tentang SEA/VAC dan Pedoman Perilaku yang terkait serta memastikan keselamatan publik 

dan akses yang aman bagi masyarakat di mana kegiatan konstruksi direncanakan.  
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Lampiran 8. Prosedur Pelaporan Insiden 

Pendahuluan 

Prosedur pelaporan terhadap insiden terkait dengan lingkungan hidup dan sosial disusun untuk 

menjadi panduan bagi CPMU/CPIU/NPIU/PIU dan Bank Dunia tentang cara menanggapi insiden dalam 

hal pelaporan internal; di mana kontraktor dan CPMU serta staf Bank Dunia dan masing-masing 

kontraktor dapat mencari dukungan tambahan; peran CPMU/CPIU/NPIU/PIU dan Bank Dunia dalam 

kaitannya dengan pemulihan di lapangan. Prosedur ini dikembangkan sejalan dengan Safeguards 

Incident Reporting Toolkit (SIRT) Bank Dunia, yang merupakan pedoman internal untuk staf Bank 

Dunia jika terjadi insiden yang terjadi sebagai akibat dari investasi Bank Dunia.  

Suatu insiden didefinisikan sebagai kecelakaan, insiden atau peristiwa negatif170 yang diakibatkan 

oleh kegagalan untuk mematuhi persyaratan ESS Proyek, atau kondisi yang terjadi sebagai akibat dari 

risiko atau dampak yang tidak terduga atau tidak diperkirakan selama pelaksanaan proyek. Contoh 

insiden tersebut termasuk: kematian, kecelakaan serius dan cedera, dampak sosial dari masuknya 

pekerja, eksploitasi dan kekerasan seksual atau bentuk lain dari Kekerasan Berbasis Jender (Gender 

Based Violence, GBV), pencemaran lingkungan hidup yang besar, kerusakan properti, pekerja anak, 

hilangnya keanekaragaman hayati atau habitat kritis, hilangnya sumber daya budaya fisik dan 

hilangnya akses masyarakat terhadap sumber daya. Prosedur ini berkaitan dengan kecelakaan yang 

melibatkan masyarakat, pekerja bangunan, konsultan pengawasan, pemasok, serta staf 

CPMU/CPIU/NPIU/PIU.  

 

Proses Pengelolaan dan Pelaporan 

Proses pengelolaan dan pelaporan insiden yang menyeluruh terdiri dari enam langkah (lihat Gambar 

5). Rincian mengenai kegiatan untuk setiap langkah serta peran masing-masing pihak disampaikan 

pada Tabel 16. Prosedur tanggapan terhadap insiden ini mungkin tidak berlaku di luar pelaporan awal 

dan peninjauan di saat proyek selesai, dan aset yang dibangun dan/atau yang direhabilitasi dialihkan 

ke pemilik sah dan/atau pemerintah daerah. Insiden apapun yang terjadi setelah pengalihan tersebut 

dilakukan tidak akan dianggap sebagai insiden yang terkait dengan proyek. Insiden-insiden tersebut 

jelas di luar kendali proyek dan walaupun dapat didokumentasikan, tidak dianggap sebagai insiden 

yang terkait dengan proyek. 

Gambar 5. Proses Pengelolaan dan Pelaporan yang Menyeluruh 

 

 (1) Komunikasi Awal 
 
  

(2) Klasifikasi: Seberapa 

Parah?  
  

(3) Notifikasi:  
Siapa? Bagaimana? 

Kapan? 

  

 

(4) Investigasi:  
Apa yang terjadi? 

Bagaimana dan 

mengapa? 

 

  
(5) Tanggapan: Tindakan 

perbaikan? Tndakan 

pencegahan? 

 

  

(6) Tindak lanjut: Apakah 

tanggapannya lengkap? 

Apakah hal tersebut 

efektif? Pelajaran yang 

dipetik? 
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Tabel 17. Prosedur Pelaporan Insiden 

Tahap Pelaporan Insiden Aktivitas 
Peran Pihak Terkait 

Alat 
CPMU/CPIU/NPIU/PIU Bank Dunia 

1. Insiden terjadi: komunikasi 

awal 

CPMU menyediakan informasi yang 

terkait kepada Bank Dunia 

Memberi tahu Bank, memberi tahu pihak 

berwenang yang tepat sesuai dengan 

peraturan setempat, amankan keselamatan 

pekerja dan masyarakat, dan berikan 

perawatan segera 

Pastikan Ketua Tim Tugas (Task 

Team Leader, TTL) mengetahui, 

beri tahu CPMU dan/atau mitra 

pemerintah jika belum 

mengetahuinya, dan luncurkan 

proses SIRT 

Laporan tertulis 

menjawab pertanyaan di 

Sub-Lampiran 8.2 melalui 

email, surat atau layanan 

pesan di media sosial 

2. Klasifikasikan insiden Klasifikasi insiden dalam 24 jam 

setelah menerima informasi; Jika 

tidak dapat sepenuhnya 

diklasifikasikan karena informasi yang 

hilang, klasifikasi awal harus 

disediakan dan dikonfirmasi jika 

rincian tersedia 

Segera berikan informasi tentang insiden 

tersebut kepada Bank 

TTL dengan dukungan spesialis 

E&S mengklasifikasikan kejadian 

untuk menetapkan tingkat 

keparahan 

Klasifikasi insiden dan 

komunikasi (lihat Sub-

Lampiran 8.1) 

3. Notifikasi Proses komunikasi secara internal di 

lingkungan CPMU/CPIU/NPIU/PIU 

dan petugas terkait di Kementerian 

PUPR dan Bank sesuai dengan tingkat 

keparahan insiden 

CPMU/CPIU/NPIU/PIU menyusun laporan 

insiden (dalam 24 jam) dan 

mengedarkannya secara internal di 

lingkungan PUPR dan memberi tahu Bank 

Dunia melalui Ketua Tim Tugas dan Spesialis 

Lingkungan Hidup dan Sosial sesuai dengan 

Panduan Klasifikasi dan Pemberitahuan 

Tergantung pada tingkat 

keparahan insiden tersebut, 

ambil tindakan yang diperlukan 

untuk mengatasi insiden 

tersebut dan beri tahu 

Manajemen Senior Bank Dunia 

jika insiden tersebut 

diklasifikasikan sebagai Serius 

atau Parah 

Laporan Insiden (lihat 

Sub-Lampiran 8.2) 

 

Klasifikasi insiden dan 

komunikasi (lihat Sub-

Lampiran 8.1) 

4. Investigasi Investigasi lapangan untuk memaami 

fakta di lapangan 

 

Memberikan informasi yang diminta oleh 

Bank dan memfasilitasi kunjungan ke lokasi 

kejadian 

Bergabung dengan investigasi 

lapangan dan sediakan keahlian 

yang dibutuhkan untuk 

melakukan investigasi lapangan 

yang tepat 

 

Melakukan analisa akar penyebab masalah 

(root cause analysis, RCA) dengan Bank 

untuk memahami dan mendokumentasikan 

akar penyebab dari insiden tersebut. RCA 

Mendukung CPMU untuk 

melaksanakan RCA. RCA atau 

analisis yang setara akan 

KAK untuk konsultan 

yang dipegang oleh 

CPMU untuk melakukan 
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Tahap Pelaporan Insiden Aktivitas 
Peran Pihak Terkait 

Alat 
CPMU/CPIU/NPIU/PIU Bank Dunia 

harus diselesaikan sesegera mungkin, 

idealnya dalam 10 hari 

diwajibkan untuk semua insiden 

serius dan parah 

RCA dan analisis lainnya 

(Lihat Sub-Lampiran 8.3) 

Manajer CPMU/CPIU/NPIU/PIU 

berkomunikasi dengan Menteri dan/atau 

Dirjen terkait 

CD berkomunikasi dengan 

Menteri dan/atau Dirjen terkait 

di PUPR secara lisan dan/atau 

tertulis untuk membahas 

temuan RCA 

 

5. Tanggapan Kembangkan Rencana Tindakan 

Koreksi Insiden (Incident Corrective 

Action Plan, ICAP) 

Menyetujui ICAP dengan Bank, termasuk 

tindakan sendiri, tanggung jawab dan 

jadwal untuk pelaksanaan, dan program 

pemantauan CPMU/CPIU/NPIU/PIU 

Bekerja sama dengan 

CPMU/CPIU/NPIU/PIU untuk 

merancang dan menyetujui 

ICAP yang sesuai 

Contoh jenis tindakan 

yang dapat dimasukkan 

dalam ICAP dimasukkan 

di dalam Sub-Lampiran 

8.4 

6. Tindak lanjut 

 

Pelaksanaan ICAP Melaksanakan ICAP dan memastikan bahwa 

kontraktor dan sub-kontraktor mengikuti 

dan menerapkan item-item tindakan utama 

dalam ICAP 

Pantau pelaksanaan ICAP dan 

berikan dukungan teknis 

berkelanjutan jika perlu 

Templat ICAP (lihat Sub-

Lampiran 8.4) 

Melakukan dokumentasi internal dan 

menyediakan bagian tentang pelaksanaan 

ICAP di dalam laporan kinerja E&S  

TTL menyampaikan insiden di 

dalam Laporan Status 

Pelaksanaan (atau Laporan 

Status Pelaksanaan/ISR 

sementara); Bagian ISR yang 

berkaitan dengan insiden dikaji 

oleh Country Lawyer 

Templat ICAP (lihat Sub-

Lampiran 8.4) 

Untuk kasus Serius dan Parah, melakukan 

pemantauan dan pengawasan pihak ketiga 

(independen) terhadap ICAP 

Memantau pelaksanaan ICAP 

dan memberikan dukungan 

teknis berkelanjutan jika perlu 
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Sub-Lampiran 8.1 Klasifikasi Insiden dan Komunikasi  
 

Tiga tingkatan klasifikasi termasuk indikatif, serius dan parah. Masing-masing klasifikasi ini dijelaskan 

secara singkat sebagai berikut: 

 

Indikatif - Insiden yang relatif kecil dan berskala kecil atau ketidakpatuhan yang terbatas pada dampak 

langsungnya tetapi dapat mengindikasikan masalah dengan skala yang lebih luas di dalam proyek yang 

dapat menyebabkan insiden serius atau parah. Ini dapat meningkat menjadi insiden serius atau parah, 

apabila, misalnya, terjadi pengulangan insiden dalam periode enam bulan, meningkatkan keparahan 

dampak insiden, atau ketidakmampuan atau keengganan kontraktor untuk memperbaiki kondisi 

dalam jangka waktu yang telah disepakati. 

 

Serius - Suatu insiden yang menyebabkan atau akan menyebabkan kerusakan atau dampak negatif 

yang signifikan pada lingkungan hidup, pekerja, masyarakat, atau sumber daya alam atau budaya, 

rumit dan/atau mahal untuk dikembalikan sesuai kondisi semula dan dapat mengakibatkan beberapa 

tingkat kerusakan atau cedera yang berkelanjutan. Ini mungkin termasuk ketidakpatuhan yang 

berulang-ulang, cedera pada pekerja yang memerlukan perhatian medis di luar lokasi dan 

mengakibatkan hilangnya waktu, perlakuan yang tidak pantas/asusila terhadap kelompok-kelompok 

rentan, konsultasi yang tidak memadai, kurangnya konsistensi rencana K3 dalam lingkungan pekerjaan 

sipil, dan penggundulan hutan/deforestasi skala menengah. Jenis-jenis insiden ini membutuhkan 

tanggapan yang mendesak.  

 

Parah - Suatu insiden atau pola berulang yang tidak cukup memenuhi syarat keseriusan, yang dapat, 

di samping kerugian aktual atau potensial yang ditimbulkannya, menimbulkan risiko perusahaan bagi 

Bank. Insiden yang parah rumit dan mahal untuk diperbaiki, dan kemungkinan tidak dapat dipulihkan. 

Kematian secara otomatis diklasifikasikan sebagai parah, seperti penggundulan hutan berskala besar, 

kontaminasi berskala besar, pekerja paksa atau pekerja anak, pelanggaran hak asasi manusia terhadap 

anggota masyarakat oleh petugas keamanan atau pekerja proyek lainnya, termasuk Eksploitasi dan 

Kekerasan Seksual (Sexual Exploitation and Abuse, SEA), protes keras dari masyarakat terhadap suatu 

proyek, penculikan, dan perdagangan spesies langka. 

  

Jika kondisi yang terdokumentasi dan diskusi yang terkait antara CPMU/CPIU/NPIU/PIU, kontraktor, 

insinyur pengawas dan dalam tim Bank mengonfirmasi bahwa insiden tersebut adalah Indikatif, 

Serius, atau Parah, maka Laporan Insiden (Incident Report, IR) (liat Sub-Lampiran 8.2) harus disusun 

dan dikeluarkan oleh Manajer/Direktur CPMU, yang kemudian akan diteruskan ke Tim Tugas Bank 

Dunia (melalui Ketua Tim Tugas) dalam waktu 24 jam penerimaan informasi, dengan dukungan 

spesialis E&S Proyek, untuk komunikasi internal. 
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Sub-Lampiran 8.2 Templat (template) untuk Laporan Insiden 
 

Mengikuti klasifikasi baik Indikatif, Serius, atau Parah, Manajer/Direktur CPMU/CPIU/NPIU/PIU 

bertanggung jawab mengeluarkan Laporan Insiden untuk didistribusikan berdasarkan pedoman 

klasifikasi dan pemberitahuan. Laporan insiden setidaknya memuat informasi berikut ini: 

a. Negara, nama proyek, nama Manajer CPMU/CPIU/NPIU/PIU dan Spesialis Lingkungan Hidup 
dan Sosial di CPMU 

b. Klasifikasi awal insiden 
c. Apa insidennya? Apa yang sebenarnya terjadi? Terhadap apa atau siapa? 
d. Di mana dan kapan insiden tersebut terjadi? 
e. Bagaimana kita mengetahuinya dan kapan? 
f. Apakah fakta dasar dari insiden itu jelas dan tidak terbantahkan, atau ada versi yang saling 

bertentangan? 
g. Versi tersebut apa saja? 
h. Bagaimana kondisi atau keadaan di mana insiden itu terjadi (jika diketahui pada tahap ini)? 
i. Apakah insiden itu masih berlanjut atau sudah teratasi? 
j. Apakah ada korban jiwa atau cedera parah? 
k. Langkah-langkah apa yang telah atau sedang dilaksanakan? 
l. Apakah para pihak di CPMU atau lembaga pemerintah lainnya telah diberi informasi? Jika ya, 

bagaimana tepatnya? Apa tanggapan yang ada hingga saat ini? 

Laporan kejadian harus dilaporkan kepada CPMU dan Bank Dunia dalam waktu 48 jam setelah 

terjadinya insiden terkait pekerjaan 
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Sub-Lampiran 8.3 Contoh Kerangka Acuan Kerja  
 

Contoh 1: Kerangka Acuan Kerja bagi Konsultan untuk Melakukan Analisa Akar Penyebab Masalah 

untuk Kecelakaan Kerja 

 

Latar belakang 

Proyek ini disetujui oleh dewan Bank di (...) dan mulai berlaku pada (...). Pekerjaan Konstruksi dimulai 

pada (...) dan saat ini sedang berlangsung. Tanggal selesainya pelaksanaan proyek adalah (…). 

 

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMP - atau yang setara) telah disusun. Semua 

dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial termasuk langkah-langkah untuk menanggulangi 

risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). ESMP mensyaratkan bahwa pekerja harus dilatih untuk 

mengenali potensi bahaya dan menggunakan praktik kerja yang aman (...). 

 

Menurut informasi awal, kecelakaan serius terjadi selama Pekerjaan Konstruksi di salah satu lokasi 

Proyek (...) pada (...). Sebagai latar belakang, menurut laporan lisan yang dikomunikasikan oleh 

CPMU/CPIU/PIU, Uraian kejadian. 

 

Tujuan dari KAK ini adalah untuk: 1) mengidentifikasi akar penyebab kecelakaan; 2) mengidentifikasi 

tindakan segera yang harus diambil untuk meningkatkan keselamatan di lokasi dan di lokasi Proyek 

lainnya di seluruh lingkungan Proyek; dan 3) mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang 

efektif untuk diterapkan, untuk mengurangi risiko K3. 

 

Lingkup pekerjaan 

- Melakukan Analisa Akar Penyebab Masalah (root cause analysis, RCA) dari insiden tersebut 
dan mengidentifikasi urutan kejadian dan kondisi faktual. Analisa tersebut harus 
mengidentifikasi kegagalan yang menyebabkan kecelakaan, tindakan keselamatan apa yang 
ada, dan informasi risiko/pelatihan yang diberikan kepada pekerja di lokasi. Tingkat 
pengawasan terhadap pekerja tidak terampil juga harus dinilai. 

- Merekomendasikan tindakan yang harus diambil untuk memperbaiki kegagalan yang 
menyebabkan insiden tersebut. 

- Mengkaji ulang prosedur keselamatan di lokasi yang berbeda dan identifikasi tindakan 
kesehatan dan keselamatan yang harus diambil untuk meminimalkan risiko kecelakaan di 
masa depan, baik bagi pekerja maupun penduduk setempat. Kunjungan lokasi harus dilakukan 
ke contoh yang mewakili lokasi konstruksi, kegiatan, wilayah, dan kontraktor sebagaimana 
yang berlaku. Perwakilan kesehatan dan keselamatan dari kontraktor dan badan pelaksana, 
serta mitra teknis lainnya yang diperlukan harus diwawancarai untuk mendapatkan 
pemahaman yang komprehensif tentang pengelolaan kesehatan dan keselamatan. 

- Mengkaji ulang langkah-langkah K3 dalam instrumen dan rencana pengelolaan lingkungan 
hidup dan sosial dalam kontrak konstruksi dan rekomendasikan peningkatan yang diperlukan. 
Pengkajian ini harus mengidentifikasi prosedur yang ada untuk kinerja yang aman dari 
kegiatan konstruksi (penggalian, perancah, bekerja di ketinggian, pengelasan, dll.) dan harus 
merekomendasikan prosedur yang sesuai jika terdapat kesenjangan. 

- Mengkaji ulang kapasitas Kontraktor dan konsultan pengawas untuk menerapkan standar K3. 
Pengkajian ini harus mengkaji ulang rencana pelatihan untuk tenaga kerja yang terampil dan 
tidak terampil untuk meningkatkan efektivitasnya dan mengusulkan peningkatan pada 
program pelatihan dan komunikasi sehingga para pekerja mendapat panduan yang memadai 
untuk melakukan pekerjaan mereka dengan aman. 
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- Mengkaji ulang pengaturan yang ada untuk perekrutan tenaga kerja dan jenis asuransi (risiko 
kematian atau cedera dan risiko kesehatan kerja) dan kompensasi seperti apa yang diberikan. 

- Mengkaji ulang kepatuhan terhadap UU Ketenagakerjaan dan perjanjian internasional lainnya 
oleh kontraktor atau sub-kontraktor. 

- Menilai kecukupan tindakan yang diambil kontraktor untuk meminimalkan risiko pada 
masyarakat setempat dan berkomunikasi dengan mereka. Rekomendasikan perbaikan 
seperlunya. 
 

Kualifikasi Konsultan 

- Memiliki pengalaman yang luas dalam melakukan analisis sosial dan kajian dampak sosial di 
sektor Proyek dan negara/wilayah. 

- Memiliki pengalaman yang luas dalam pengukuran dan evaluasi proyek pembangunan di 
sektor Proyek. Berfokus pada kinerja sosial dan indikator sisi permintaan. 

- Memiliki reputasi yang mapan dan rekam jejak yang terbukti dalam melakukan kegiatan 
terkait K3, ketenagakerjaan, termasuk pekerja paksa atau pekerja anak. 

- Memiliki pengalaman dengan desain dan pelaksanaan mekanisme umpan balik dalam proyek 
pembangunan. 

- Memiliki kapasitas analisa kuantitatif dan kualitatif yang kuat dengan kendali mutu yang kuat. 
Memiliki rekam jejak yang sangat baik dalam mewawancarai responden di masyarakat 
setempat, melakukan survei, pengambilan sampel secara acak, merancang diskusi kelompok 
terfokus, dll. 

- Memiliki kemampuan untuk mengatur staf yang sangat baik, termasuk memiliki keakraban 
dengan konteks negara, lancar berbicara dengan bahasa setempat, mandiri dan memiliki 
pengetahuan mengenai standar internasional. 

- Memiliki pengalaman yang luas dalam bekerjasama dengan beragam pemangku kepentingan 
yang terlibat di dalam proyek-proyek pembangunan (termasuk pihak berwenang pemerintah, 
masyarakat sipil lokal dan internasional, lembaga pembangunan internasional dll.) 

 

Keluaran 

Konsultan harus menyiapkan keluaran berikut ini: 

- Laporan investigasi akar penyebab insiden bagi kecelakaan, termasuk langkah-langkah yang 
direkomendasikan untuk meningkatkan kondisi K3 di lokasi 

- Analisa diagnostik dari langkah-langkah K3 dan langkah-langkah perbaikan yang disarankan 
 

Waktu 

Draf laporan investigasi insiden dan analisis diagnostik K3 harus diserahkan dalam (…) hari sejak 

dimulainya. Laporan akhir harus diserahkan dalam waktu (…) hari sejak diterimanya masukan 

terhadap draf tersebut.  

 

Kerahasiaan 

Semua dokumen yang diberikan kepada konsultan untuk melaksanakan tugas ini harus dianggap 

rahasia kecuali jika dinyatakan lain. 
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Contoh 2: Kerangka Acuan Kerja - Konsultan Hukum (Tenaga Kerja) untuk Insiden atau Kecelakaan 

 

Latar belakang 

Proyek (…) disetujui oleh dewan Bank di (...) dan mulai berlaku pada (...). Tujuan Pembangunan Proyek 

ini adalah untuk (...). Proyek ini terdiri dari (...) di (...). Pekerjaan konstruksi dimulai pada (...) dan saat 

ini sedang berlangsung. Tanggal selesainya pelaksanaan proyek adalah (…). 

 

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMP - atau yang setara) disusun untuk setiap 

lokasi (disesuaikan seperlunya). Semua dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial mencakup 

langkah-langkah untuk mencegah dan mengurangi risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). ESMP 

mewajibkan …. (rangkum langkah-langkah yang terkait di sini). 

 

Sesuai dengan informasi awal, (rangkum apa yang diketahui tentang kejadian/kecelakaan tersebut). 

 

Tujuan dan kegiatan 

Tujuan dari pekerjaan konsultasi ini adalah untuk memberikan tinjauan umum mengenai konteks dan 

lembaga hukum setempat, yang berkaitan dengan insiden atau kecelakaan, serta rekomendasi untuk 

memastikan adanya tanggapan yang memadai dan segera serta ganti rugi dan penyesuaian jangka 

panjang untuk pengaturan hukum Proyek. 

 

Konsultan Hukum akan menjadi bagian dari tim konsultan independen (jika ada). Konsultan Hukum 

tersebut akan mengkaji ulang dokumen, dan melakukan kunjungan lapangan, wawancara, dan 

kegiatan serta penelitian apa pun yang dianggap perlu.  

 

Tanggung jawab utama Konsultan Hukum terkait dengan insiden atau kecelakaan tersebut: 

- Mengidentifikasi aspek dan permasalahan ketenagakerjaan yang utama dalam kontrak antara 
PMU atau badan pelaksana dengan kontraktor, dan antara kontraktor dengan subkontraktor, 
sebagaimana berlaku, dan memeriksa kontrak-kontrak tersebut terhadap undang-undang 
setempat. Ini harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, memeriksa perjanjian kerja (sifat 
pekerjaan); upah; kesehatan; asuransi sosial, asuransi jiwa dan kecelakaan untuk pekerja; usia 
pekerja; kualifikasi pekerja terhadap tugas-tugas yang dibutuhkan; serta informasi dan 
pelatihan yang diberikan kepada pekerja yang trampil dan tidak trampil agar mereka mampu 
melakukan berbagai tugas. 

- Memeriksa kontrak antara PIU atau badan pelaksana dengan insinyur pengawas dan 
mengidentifikasi setiap masalah terkait ketenagakerjaan yang diamanatkan untuk 
ditindaklanjuti. 

- Menilai kecukupan kondisi ketenagakerjaan para pekerja dan memberikan informasi latar 
belakang tentang praktik-praktik, hukum, dan mekanisme penegakan hukum setempat (mis., 
tingkat keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan, kapasitas untuk melaksanakan 
pekerjaan, hubungan kontraktual, dll.) 

- Memeriksa kecukupan tindakan yang diambil dalam menanggapi insiden atau kecelakaan dan 
memberikan informasi latar belakang tentang praktik setempat dalam kondisi yang sama 
(mis., pemberian ganti rugi). 

- Memberikan rekomendasi segera, sesuai dengan kebutuhan, dalam menanggapi kasus ini.  
 

Tanggung jawab utama sehubungan dengan analisa sistematis untuk Proyek pada umumnya:  

- Analisa yang sistematis harus dilakukan oleh Konsultan Hukum untuk contoh kontrak yang 
mewakili (mis., lokasi yang berbeda, ukuran yang berbeda, kontraktor publik dan swasta) 
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untuk mencakup poin 1 dan 2 di atas. Konsultan juga harus memverifikasi apa yang diatur di 
dalam kontrak terhadap praktik aktual di lapangan dengan menggunakan berbagai sumber. 

- Konsultan harus memberikan analisa pada temuan-temuan utama, bidang-bidang untuk 
perbaikan, dan rencana tindakan untuk perbaikan untuk memastikan bahwa kontrak-kontrak 
tersebut mematuhi undang-undang Pemerintah Indonesia. 
 

Kualifikasi Konsultan 

- Memiliki latar belakang hukum, khususnya dalam kerangka ketenagakerjaan dan K3; 
- Memiliki reputasi yang mapan dan rekam jejak yang terbukti dalam melakukan kegiatan 

terkait ketenagakerjaan dan K3; 
- Memiliki pengalaman dengan proses hukum, pengelolaan kontrak dan desain serta 

pelaksanaan mekanisme umpan balik dalam proyek-proyek pembangunan. 
- Memiliki kapasitas analisa kuantitatif dan kualitatif yang kuat dengan kendali mutu yang kuat. 

Memiliki rekam jejak yang sangat baik dalam mewawancarai responden di masyarakat 
setempat, melakukan survei, pengambilan sampel secara acak, merancang diskusi kelompok 
terfokus, dll. 

- memiliki pemahaman/familiar dengan konteks negara, lancar berbicara dengan bahasa 
setempat, mandiri dan memiliki pengetahuan mengenai standar internasional. 

- Memiliki pengalaman yang luas dalam bekerjasama dengan beragam pemangku kepentingan 
yang terlibat di dalam proyek-proyek pembangunan (termasuk pihak berwenang pemerintah, 
masyarakat sipil lokal dan internasional, lembaga pembangunan internasional dll.) 

 

Keluaran 

Konsultan harus menyiapkan keluaran berikut ini: 

- Laporan yang mencakup aspek hukum dari insiden atau kecelakaan tersebut 
- Laporan yang mencakup analisa hukum secara sistematis dari proyek secara umum 

 

Waktu 

Draf laporan insiden atau kecelakaan harus diajukan dalam waktu (…) hari sejak dimulai. Laporan akhir 

harus diserahkan dalam waktu (…) hari sejak diterimanya masukan terhadap draf tersebut. 

 

Draf laporan hukum yang mencakup seluruh Proyek harus diserahkan dalam waktu (…) minggu sejak 

dimulainya proses. Laporan akhir harus diserahkan dalam waktu (...) minggu setelah menerima 

masukan terhadap draf tersebut. 

 

Kerahasiaan 

Semua dokumen yang diberikan kepada konsultan untuk melaksanakan tugas ini harus dianggap 

sebagai rahasia kecuali jika dinyatakan lain.   
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Sub-Lampiran 8.4 Contoh Garis Besar Rencana Tindakan Koreksi terhadap Insiden 

(Incident Corrective Action Plan, ICAP) 
 

Isi dari ICAP didasarkan pada temuan analisa Akar Penyebab Masalah (Root Cause Analysis, RCA), dan 

khusus untuk jenis insiden, lokasi, tingkat keparahan, dan penggabungan langkah-langkah yang 

diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Proyek untuk menerapkan tindakan korektif 

dan preventif. ICAP akan dilaksanakan oleh CPMU/CPIU/NPIU/PIU untuk insiden yang Serius dan 

Parah, dengan pengawasan dan dukungan Bank.  

Tabel 18. Kemungkinan Bagian untuk ICAP 

Contoh Bagian 
ICAP 

 Kemungkinan Tindakan 

Tindakan segera 
sampai jangka 
pendek 

 Hentikan pekerjaan, amankan lokasi, sediakan perawatan medis dan 
konseling, bayar ganti rugi, pulihkan kontaminasi, tegakkan anti 
perburuan liar, beritahukan ke pihak berwenang terkait, rancang dan 
laksanakan mekanisme tanggapan, dll. 

Tindakan jangka 
menengah/ yang 
sedang 
berlangsung 

Dokumentasi, 
pemantauan dan 
pelaporan 

Persingkat, konsolidasikan dan kaji ulang seperlunya, alat 
pemantauan dan pelaporan K3, dengan fokus pada peningkatan 
pemantauan indikator utama untuk meningkatkan efektivitas. 

 Perjanjian kontrak/ 
penegakan  

Kaji ulang pengaturan penawaran/kontrak untuk menetapkan 
apakah bahasa yang ada memadai untuk memastikan kehadiran 
dengan jumlah yang memadai dari para profesional E&S yang 
memiliki kualifikasi dan independen di lokasi untuk pelaksanaan yang 
memadai dari rencana keselamatan dan kesehatan dan 
mengidentifikasi apakah mungkin diperlukan adanya penyesuaian 
untuk perjanjian di masa mendatang. 

 Pengkajian risiko, 
proses, prosedur 
dan rencana 
pelatihan untuk 
mengelola risiko 

Perbarui pengkajian risiko dan rencana pengelolaan untuk 
mengatasi: 
Risiko kebakaran dan penempatan alat pemadam kebakaran yang 
memadai 
Risiko kelistrikan juga harus dikaji ulang, dan dikembangkan prosedur 
kerja yang aman untuk menangani, memelihara, dan memeriksa 
peralatan listrik dan kabel ekstensi 
Harus dikembangkan prosedur untuk izin kerja untuk kegiatan 
berisiko tinggi dengan verifikasi harian dan tandatangan pejabat atau 
pengawas kesehatan dan keselamatan yang kompeten 

  Contoh Ganti Rugi Pemindahan penduduk Yang Tertunda – perbarui 
pengkajian risiko dan rencana manajemen untuk mengatasi: 
Berdasarkan penetapan RCA tentang alasan penundaan pembayaran 
ganti rugi, teruskan strategi yang efektif untuk mengatasinya sesuai 
keperluan 
Pastikan semua gugatan yang belum diselesaikan dan gugatan yang 
baru ditangani dengan benar 
Tentukan apakah ada dampak yang sebelumnya tidak pernah 
dipertimbangkan (hilangnya mata pencaharian / hilangnya 
pendapatan usaha, kelompok rentan) yang mungkin memerlukan 
ganti rugi atau bantuan 
Pastikan konsultasi berkelanjutan dengan orang-orang yang terkena 
dampak proyek dan FGRM yang berfungsi dengan baik 
Pantau pelaksanaan dan berikan laporan kemajuan dua minggu 
sekali 



 

180 
 

Contoh Bagian 
ICAP 

 Kemungkinan Tindakan 

Rekrut seorang ahli yang terpisah untuk melakukan audit untuk 
mengkonfirmasi pelaksanaan dari proses di atas yang memuaskan  

 Kompetensi, peran 
dan tanggung 
jawab 

Sumber daya kepegawaian di lokasi dan pengaturan organisasi yang 
dikhususkan untuk E&S, kesehatan dan keselamatan oleh pelaksana 
(mis., perusahaan konstruksi dan konsultan pengawas) harus ditinjau 
dengan mempertimbangkan pengkajian risiko dan temuan yang 
dimutakhirkan. Ini mungkin termasuk penyesuaian dalam hal jumlah, 
kompetensi, kehadiran di lokasi, organisasi, komunikasi dan 
pelaporan, sehingga kegiatan proyek dapat memenuhi persyaratan 
rencana K3. 

 Pemantauan dan 
evaluasi tingkat 
tinggi 

Setelah sistem pemantauan dan pelaporan dikonsolidasikan, 
konsultan pengawas dan CPMU/CPIU/NPIU/PIU harus dapat 
memantau indikator utama seperti nyaris celaka/near-miss 
(misalnya, beban berat yang jatuh di dekat pekerja), dan 
penyimpangan dengan potensi risiko yang tinggi (misalnya, tidak 
adanya hambatan pelindung, pekerja yang tidak diasuransikan) 
berdasarkan pengamatan harian oleh kontraktor dan konsultan 
pengawas. 
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Lampiran 9. Kerangka Kerja Kebijakan Masyarakat Adat 

Tujuan 

Adanya Masyarakat Adat, sesuai ESS 7, akan ditentukan setelah lokasi tertentu untuk Komponen 2 
telah dikonfirmasi. Dalam kondisi ini, Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat (Indigenous 
Peoples Planning framework, IPPF) disusun untuk memandu penyaringan, konsultasi dan pelibatan 
serta pengelolaan dampak terhadap Masyarakat Adat jika mereka ada dan/atau akan terkena dampak 
oleh kegiatan proyek. 

ESS 7 diterapkan untuk memastikan bahwa proses pembangunan menumbuhkan rasa hormat penuh 
terhadap hak asasi manusia, martabat, aspirasi, identitas, budaya, dan mata pencaharian berbasis 
sumber daya alam Masyarakat Adat. Proyek ini diharuskan untuk menghindari dampak merugikan dari 
proyek pada Masyarakat Adat atau ketika penghindaran tidak dimungkinkan, untuk meminimalkan, 
memitigasi dan/atau mengkompensasi dampak tersebut. ESS 7 juga mempromosikan manfaat dan 
peluang pembangunan berkelanjutan bagi Masyarakat Adat dengan cara yang dapat diakses, sesuai 
dengan budaya dan inklusif. 

Penilaian awal terhadap lingkungan hidup dan sosial akan dilakukan untuk memperoleh informasi 
apakah masyarakat adat ada di lokasi atau sekitar lokasi subproyek; dan hasilnya akan dicantumkan 
dalam rencana kerja tahunan (Annual Work Plan) yang diserahkan kepada Bank Dunia untuk 
pernyataan tidak keberatan. Subproyek yang memerlukan PADIATAPA/FPIC tidak akan memenuhi 
kriteria pendanaan dari proyek ini. 

 

Kerangka Hukum dan Analisis Kesenjangan 

Dalam konteks hukum Indonesia, wilayah Masyarakat Adat disebut Masyarakat Hukum Adat dan 

diatur oleh berbagai undang-undang. Istilah Masyarakat Hukum Adat menekankan hukum adat yang 

berbeda dari komunitas tersebut, sebagian besar digunakan dalam hukum dan peraturan pemerintah, 

termasuk Konstitusi Indonesia. Hukum Indonesia mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat sebagai 

kelompok-kelompok ini yang memiliki keterikatan kolektif pada suatu wilayah karena ikatan dengan 

asal mula leluhur, hubungan yang kuat dengan lingkungan, dan keberadaan sistem normatif adat yang 

mengatur ekonomi, politik, sosial dan hukum institusi. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat 

umumnya diakui oleh kelompok lain melalui penerimaan dan penghormatan terhadap keberadaan, 

dan semua hak dan identitas yang melekat padanya. Namun, pengakuan formal oleh negara sebagai 

Masyarakat Hukum Adat diperlukan sebelum masa jabatan mereka dan hak-hak terkait lainnya diakui. 

Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan mengakui keberadaan hutan adat dan 

mengidentifikasi masyarakat adat sebagai pemilik kolektif hutan tersebut. Undang-Undang 

menyatakan bahwa negara mengakui keberadaan Masyarakat Adat selama mereka masih ada. Hutan 

adat akan dilepaskan dari hutan negara ketika pemilik kolektif mereka masih ada dan secara hukum 

diakui oleh pemerintah daerah mereka. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan mendefinisikan Masyarakat Adat sebagai kelompok masyarakat yang secara tradisional 

menetap di wilayah geografis tertentu karena ikatan dengan asal usul leluhur, hubungan yang kuat 

dengan lingkungan, dan adanya sistem nilai yang menentukan ekonomi, politik, lembaga sosial, dan 

hukum. Undang-undang ini juga menetapkan prosedur untuk penentuan Masyarakat Adat. UU No. 

6/2014 tentang Pemerintahan Desa menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan desa harus 

mempertimbangkan sistem adat setempat dan memberikan kemungkinan bagi desa untuk mendaftar 

sebagai desa Adat. Pembentukan pemerintahan desa harus menghormati nilai-nilai sosial dan budaya 

dan memelihara dan melestarikan nilai-nilai tradisional. UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah 
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mendefinisikan Masyarakat Adat sebagai sekelompok orang yang telah lama menetap di wilayah 

geografis tertentu di Indonesia dan memiliki ikatan kolektif dengan asal usul leluhur, hubungan yang 

kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, lembaga pemerintah adat, dan hukum adat di wilayah 

adatnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

Pemerintah melalui Peraturan Daerah (Perda) dapat memberikan pengakuan hukum kepada 

Masyarakat Adat sebagai Masyarakat Hukum Adat asalkan komunitas tersebut memenuhi kriteria 

pemerintah seperti di atas. Proses untuk mendapatkan pengakuan hukum membutuhkan identifikasi, 

verifikasi, validasi, dan penetapan komunitas tertentu. Konsekuensi dari pengakuan hukum ini 

termasuk pengakuan hak adat; termasuk hak atas tanah, hak ekonomi dan sosial. 

Karena pengakuan hukum atas hak tanah tidak diperlukan dalam NUFReP, kendala hukum di atas tidak 

relevan untuk proyek. Namun, IDRIP akan berusaha untuk mempromosikan partisipasi inklusif 

Masyarakat Adat dan menghormati budaya, adat istiadat dan pengetahuan mereka melalui 

keterlibatan yang berarti. 

 

Lingkup Penerapan  

IPPF mencakup semua Masyarakat Adat dan masyarakat rentan sebagaimana dicirikan oleh ESS 7, 
terlepas dari pengakuan formal oleh Pemerintah Indonesia. Ruang lingkup langkah-langkah yang 
diperlukan dalam IPPF didefinisikan berdasarkan sifat risiko dan dampak serta mungkin diperlukan 
adanya ketentuan khusus, tergantung pada sifat dampak yang diantisipasi. Hal ini dijelaskan di bagian 
berikut ini: 

 

Kriteria Identifikasi 

Dalam konteks Indonesia, Penduduk Asli sering disebut sebagai Masyarakat Adat dan Masyarakat 
Hukum Adat bagi mereka yang telah mendapatkan pengakuan hukum. Penerapan ESS 7 akan berlaku 
sama bagi kelompok-kelompok rentan lainnya yang mungkin tidak perlu mengidentifikasi diri mereka 
sendiri dan/atau memenuhi persyaratan Masyarakat Adat di bawah kerangka kerja Pemerintah 
Indonesia, tetapi memenuhi syarat untuk cakupan kebijakan berdasarkan ESS 7. Alasan tersebut 
digunakan untuk mengakui keragaman dan kerumitan karakteristik sosial, budaya, dan tradisional, 
kerentanan, dan hubungan dengan tanah dan sumber daya alam di antara masyarakat di daerah 
setempat, di mana Komponen 1 dan 2 akan dilakukan. 

Berdasarkan ESS 7, istilah “Masyarakat Adat” digunakan dalam arti umum untuk merujuk secara 
eksklusif ke kelompok sosial dan budaya yang berbeda yang memiliki karakteristik berikut ini dalam 
berbagai tingkat: 

• Identifikasi diri sebagai anggota kelompok sosial dan budaya asli yang berbeda dan identitas 
ini mendapat pengakuan dari orang lain; 

• Keterikatan kolektif terhadap habitat, wilayah leluhur yang secara geografis berbeda, atau 
area penggunaan atau pekerjaan musiman, serta sumber daya alam di daerah tersebut; 

• Lembaga adat budaya, ekonomi, sosial, atau politik yang berbeda atau terpisah dari 
masyarakat atau budaya arus utama; dan 

• Bahasa atau dialek yang berbeda, seringkali berbeda dari bahasa atau bahasa-bahasa resmi 
negara atau wilayah tempat mereka tinggal. 
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IPPF ini juga berlaku untuk masyarakat atau kelompok Masyarakat Adat yang, selama masa hidup 
anggota masyarakat atau kelompok tersebut, telah kehilangan keterikatan kolektif pada habitat atau 
wilayah leluhur yang berbeda di wilayah proyek, karena pemutusan secara paksa, konflik, program 
pemindahan penduduk pemerintah, perampasan tanah mereka, bencana alam, atau penggabungan 
wilayah-wilayah tersebut ke daerah perkotaan. IPPF ini juga berlaku untuk penghuni hutan, pemburu-
pengumpul, penggembala atau kelompok nomaden lainnya, yang tunduk pada kriteria yang 
ditetapkan di dalam kerangka kerja ini. 

 

Penyaringan Lokasi  

Penyaringan/screening lokasi akan dimulai dengan berkonsultasi dengan perwakilan masyarakat, 
organisasi lokal, termasuk organisasi Adat atau organisasi masyarakat lainnya, lembaga pemerintah 
terkait, akademisi, dll. Masyarakat Adat yang terkena dampak, para pemimpin mereka dan lembaga-
lembaga yang diakui. 

Penyaringan lokasi akan merujuk pada kriteria identifikasi dan dipimpin oleh spesialis sosial yang 
terkait di CPMU, dibantu oleh fasilitator dan konsultan ahli lainnya. Penyaringan ini akan 
menginformasikan proses pelibatan lebih lanjut, termasuk pendekatan konsultasi yang berupaya 
untuk mendoron peran serta perempuan, pemuda dan anggota masyarakat rentan lainnya yang 
terkena dampak. 

Penyaringan tersebut tidak hanya akan terbatas pada tapak proyek secara langsung tetapi juga 
mencakup area potensial di mana proyek tidak memiliki jejak kaki (yaitu Komponen 1 tentang analisis 
risiko banjir dan perencanaan).  

 

Konsultasi dan Pelibatan  

Atas dasar penyaringan, pelaksana proyek dengan bantuan dari CPIU dan/atau konsultan ahli akan 
terlibat dalam proses konsultasi yang bermakna dengan Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat 
yang terkena dampak. Keterlibatan seperti itu diharapkan menjadi proses berulang sampai 
pemahaman bersama tercapai, termasuk keterlibatan pengetahuan masyarakat adat dalam 
penanggulangan bencana dan tanggap darurat, serta peran serta dan konsultasi jika tempat 
penampungan dibangun di atas dan di dekat tanah adat. 

Besarnya, frekuensi dan tingkat pelibatan yang diwajibkan oleh proses konsultasi harus sesuai dengan 
potensi risiko dan kekhawatiran yang teridentifikasi yang diajukan oleh masing-masing Penduduk Asli 
dan Masyarakat Adat. Konsultasi yang bermakna dibangun berdasarkan proses yang diterima bersama 
oleh perwakilan masyarakat dan para pemimpin mereka yang sah. Konsultasi ini melayani setidaknya 
dua tujuan: 

• Menyediakan platform untuk memungkinkan peran serta masyarakat untuk menyatakan 
keprihatinan mereka, pandangan mengenai manfaat, risiko, dampak, dan langkah-langkah 
mitigasi proyek dan mengeksplorasi cara-cara untuk memastikan pelaksanaan proyek dapat 
diterima secara budaya dan sosial; dan 

• Memungkinkan proses pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan mekanisme lokal/adat.  

Peran serta masyarakat harus didasarkan pada pendekatan yang peka jender dan inklusif antar 

generasi. Konsultasi yang efektif dibangun di atas proses dua arah, yang harus: 

• Melibatkan anggota masyarakat yang terkena dampak dan badan serta organisasi perwakilan 
yang diakui dengan itikad baik; 



 

184 
 

• Menangkap pandangan dan keprihatinan laki-laki, perempuan dan segmen masyarakat yang 
rentan termasuk lansia, pemuda, pengungsi, anak-anak, orang dengan kebutuhan khusus, dll., 
mengenai dampak, mekanisme mitigasi, dan manfaat yang sesuai. Jika perlu, perlu dibuat 
suatu forum atau perjanjian terpisah berdasarkan preferensi mereka; 

• Dimulai sejak awal dalam proses identifikasi risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial 
dan dilanjutkan secara berkelanjutan jika risiko dan dampak muncul; 

• Didasarkan pada pengungkapan sebelumnya dan penyebaran/sosialisasi informasi yang 
terkait, transparan, obyektif, bermakna, dan mudah diakses, yang dilakukan dalam bahasa dan 
format yang sesuai dengan budaya dan dapat dipahami oleh masyarakat yang terkena 
dampak. Dalam merancang metode konsultasi dan penggunaan media, perhatian khusus 
harus diberikan untuk memasukkan keprihatinan perempuan, pemuda, dan anak-anak 
masyarakat adat serta akses mereka terhadap peluang dan manfaat pembangunan; 

• Memberi penekanan yang lebih besar pada keterlibatan inklusif untuk orang-orang yang 
secara langsung terkena dampak oleh proyek, dibandingkan dengan orang-orang yang terkena 
dampak secara tidak langsung; 

• Memastikan bahwa proses konsultasi bebas dari manipulasi, gangguan, paksaan dan/atau 
intimidasi dari pihak luar. Desain konsultasi harus menciptakan lingkungan yang 
memungkinkan untuk peran serta yang bermakna, jika berlaku. Selain bahasa dan media yang 
digunakan, waktu, tempat, komposisi peran serta perlu dipikirkan dengan hati-hati untuk 
memastikan semua orang dapat menyatakan pandangan mereka tanpa adanya akibat 
apapun; dan 

• Didokumentasikan.  

 

Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan 

Kondisi yang mensyaratkan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dari 

Masyarakat Adat akan dikeluarkan dari pembiayaan di bawah NUFReP. PADIATAPA diperlukan untuk 

kondisi berikut ini: 

• Kegiatan/sub-kegiatan memiliki dampak buruk terhadap tanah dan sumber daya alam, 
tergantung pada kepemilikan tradisional atau di bawah penggunaan atau pekerjaan secara 
adat; 

• Kegiatan/sub-kegiatan menyebabkan relokasi Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat dari 
tanah dan sumber daya alam, tergantung pada kepemilikan tradisional atau di bawah 
penggunaan atau pekerjaan secara adat; atau 

• Kegiatan/sub-kegiatan memiliki dampak signifikan terhadap warisan budaya Penduduk Asli 
dan/atau Masyarakat Adat yang penting bagi identitas dan/atau aspek budaya, seremonial, 
atau spiritual dari Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat yang terkena dampak. 

Tidak ada pembiayaan yang akan dilakukan untuk kegiatan dengan dampak potensial seperti di atas. 

 

Pengkajian Sosial  

Sesuai dengan potensi risiko dan dampak, pengkajian sosial akan diperlukan sebagai bagian dari 

proses AMDAL dan/atau UKL-UPL untuk mengidentifikasi keberadaan dan memahami sifat dampak 

proyek terhadap Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat. Pengkajian mandiri mungkin tidak 

diperlukan, kecuali ada pemberitahuan lebih lanjut mengenai lokasi pengembangan tempat tinggal 
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yang berada di atas atau di dekat tanah adat, yang akan membatasi akses masyarakat adat ke tanah 

atau air. 

Pengkajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman berdasarkan informasi dan analisis risiko 

yang lebih luas serta peluang di mana langkah-langkah mitigasi dapat disesuaikan dengan konteks dan 

kebutuhan tertentu. Dalam keadaan seperti ini, data kualitatif dan kuantitatif akan menginformasikan 

pengkajian, termasuk informasi dasar tentang karakteristik demografis, sosial, budaya, dan politik 

Penduduk Asli dan Masyarakat Adat yang terkena dampak, tanah dan wilayah yang secara tradisional 

mereka miliki atau secara adat mereka gunakan atau tempati, dan sumber daya alam tempat mereka 

bergantung. 

Wilayah utama yang akan dicakup antara lain: 

• Sifat kerentanan dan keterikatan pada tanah dan sumber daya alam; 

• Potensi risiko dan dampak buruk tertentu sebagai hasil dari pelaksanaan proyek dan/atau sub-
proyek; 

• Tingkat penerimaan masyarakat terhadap kegiatan dan/atau prakarsa yang didukung oleh 
kegiatan proyek dan/atau sub-proyek; 

• Analisis pemangku kepentingan yang terkait, baik yang akan terkena dampak maupun yang 
memiliki minat terhadap kegiatan yang dimaksud dan penjabaran proses yang sesuai secara 
budaya untuk berkonsultasi dengan Penduduk Asli dan Masyarakat Adat pada setiap tahap 
persiapan dan pelaksanaan kegiatan; 

• Peluang untuk meningkatkan peran serta masyarakat terkait serta pengaturan pembagian 
manfaat; dan 

• Pendekatan terhadap peran serta, termasuk langkah-langkah tertentu untuk mendorong 
peran serta dan penyertaan kelompok-kelompok rentan dalam pengelolaan risiko dan 
pelaksanaan proyek secara keseluruhan.  

Pendekatan dan keterlibatan dengan masyarakat yang terkena dampak untuk tujuan pengkajian sosial 
tersebut didasarkan pada konsultasi yang bermakna dengan itikad baik. Konsultasi tersebut akan 
diawasi oleh spesialis sosial di BWS/BBWS. 

 

Perencanaan Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Plan, IPP) 

Sebelum sub-proyek / kegiatan-kegiatan di bawah NUFReP dimulai, penyaringan lingkungan dan sosial 
(lihat Lampiran 2: Daftar Negatif Penyaringan Risiko Lingkungan dan Sosial) akan dilakukan untuk 
menilai keberadaan Masyarakat Adat. Jika kegiatan/sub proyek akan berinteraksi dan/atau 
mempengaruhi Masyarakat Adat, penilaian sosial akan memeriksa sifat dan skala serta bentuk-bentuk 
risiko dan dampak potensial. Tidak ada kegiatan yang membutuhkan PADIATAPA akan diproses di 
bawah NUFReP. Perencanaan Masyarakat Adat (IPP) atau Rencana Pengembangan Masyarakat, yang 
dapat diintegrasikan dengan proses Perencanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) 
dan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (SEP) akan dikembangkan oleh para pelaksana proyek. 
Rencana tersebut akan mencakup langkah-langkah yang relevan untuk menghindari dan/atau 
meminimalkan dampak, serta menguraikan strategi keterlibatan masyarakat, serta jalur yang tersedia 
untuk FGRM dan umpan balik masyarakat. 

Instrumen perencanaan tersebut akan disusun dengan cara yang fleksibel dan pragmatis dan tingkat 
perinciannya berbeda-beda tergantung pada kegiatan dan sifat risikonya. IPP akan mencerminkan 
perjanjian utama yang dicapai selama berlangsungnya konsultasi, temuan utama dari pengkajian 
sosial, langkah-langkah mitigasi risiko yang diusulkan dan rencana tindakan yang terikat waktu, 
termasuk langkah-langkah untuk mendorong peran serta masyarakat, biaya terkait dan sumber daya 
yang diperlukan untuk melaksanakan pengaturan IPP dan FGRM. 
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IPP ini akan dikembangkan oleh masing-masing BWS/BBWS, berkoordinasi dengan pemerintah kota 
dengan bantuan dari spesialis/konsultan terkait. IPP ini akan ditinjau dan disetujui oleh Bank Dunia 
selama pelaksanaan proyek. Pedoman untuk pengembangan IPP dapat dilihat di Sub-Lampiran 9.1.  

 

Pengaturan Kelembagaan 

Pelaksanaan IPPF ini akan mengikuti pengaturan kelembagaan proyek (lihat Bab 6). Pengembangan 
rencana sub proyek yang membahas persyaratan ESS 7, seperti rencana pelibatan masyarakat atau 
rencana penjangkauan masyarakat akan menjadi tanggung jawab PIU proyek dengan dukungan teknis 
dari spesialis sosial proyek atau pakar lain yang diperlukan. Pengawasan akan diberikan oleh CPIU. 
Spesialis sosial proyek akan bertanggung jawab untuk keseluruhan pelaksanaan dengan dukungan dari 
fasilitator dan/atau konsultan ahli. Seorang ahli independen akan dipanggil berdasarkan kebutuhan 
dan apabila diperlukan maka Perencanaan Masyarakat Adat dipertimbangkan di dalam proyek 
dan/atau kegiatan sub-proyek. 

 

Pemantauan dan Penanganan Pengaduan 

Rencana Masyarakat Adat akan mencakup Monitoring dan Evaluasi dan Umpan Balik dan Mekanisme 
Penanganan Keluhan (FRGM). FGRM untuk masyarakat adat akan disesuaikan dengan budaya dan 
kondisi sosial setempat, termasuk dengan mengidentifikasi media pengaduan yang telah ada (melalui 
Tetua/ ketua suku atau musyawarah adat) dan langkah-langkah tambahan akan disediakan oleh 
proyek untuk memenuhi ESS7, jika dibutuhkan. FGRM juga akan mempertimbangkan mekanisme 
penyelesaian perselisihan lokal untuk memastikan bahwa prosesnya melibatkan niat baik dan 
menghormati nilai-nilai dan praktik tradisional. Kegiatan pelibatan Masyarakat Adat, termasuk 
konsultasi dan dialog, akan dirancang untuk menghormati sistem dan praktik nilai-nilai lokal. 

Kerangka Acuan Kerja untuk spesialis sosial di dalam BWS/BBWS dan fasilitator mencakup tanggung 
jawab untuk memantau potensi risiko dan dampak proyek terhadap Penduduk Asli dan Masyarakat 
Adat. 

Jika komunitas ini teridentifikasi berada di area proyek atau sumber daya mereka dan/atau akses 
mereka terhadap tanah dan sumber daya akan terganggu oleh kegiatan proyek, spesialis sosial di 
BWS/BBWS dan fasilitator akan diminta untuk memastikan pelaksanaan IPPF yang wajar. Penanganan 
pengaduan akan mengikuti proses yang diusulkan di dalam ESMF, meskipun beberapa pendekatan 
khusus untuk identifikasi pengaduan melalui komunikasi langsung dengan masyarakat yang terkena 
dampak mungkin diperlukan, tergantung pada tingkat dan sifat risiko dan dampaknya.  

 

Keterbukaan Informasi 

IPP akan diungkapkan di masing-masing lokasi proyek di mana Penduduk Asli dan/atau Masyarakat 
Adat terkena dampak, dan jika perlu, ringkasan perjanjian utama akan disiapkan dan/atau 
dikomunikasikan dalam bahasa yang dapat diakses oleh masyarakat yang terkena dampak. Di tingkat 
proyek, IPP dan dokumen terkait lainnya juga akan diungkapkan di situs web proyek.  
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Sub-Lampiran 9.1 Garis Besar Rencana Masyarakat Adat 

Tergantung pada skala dan sifat potensi risiko dan dampak terhadap Penduduk Asli dan/atau 
Masyarakat Adat, Rencana Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Plan, IPP), atau elemen dari 
instrumen perencanaan tersebut, diwajibkan untuk semua kegiatan proyek dan sub-proyek yang 
memiliki dampak pada Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat. 

Hal-hal berikut ini memberikan elemen kunci dari IPP sepenuhnya. Dalam keadaan di mana Penduduk 
Asli dan/atau Masyarakat Adat mendapat manfaat dari kegiatan proyek dan/atau sub-proyek 
dan/atau diperkirakan dampaknya kecil, elemen-elemen IPP dapat diintegrasikan ke dalam instrumen 
lain seperti Rencana Pengadaan Tanah dan Relokasi atau Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 
Sosial (Environmental and Social Management Plan, ESMP). Elemen-elemen ini antara lain: 

a. Ringkasan Eksekutif IPP. Bagian ini secara ringkas menjelaskan fakta-fakta penting, temuan-
temuan penting, dan tindakan yang direkomendasikan (diwajibkan untuk IPP mandiri); 

b. Pengkajian kegiatan proyek dan/atau sub-proyek yang berdampak pada Penduduk Asli 
dan/atau Masyarakat Adat. Bagian ini memberikan analisis sifat dan skala dampak tersebut, 
yang harus:  

i. Meninjau kerangka hukum dan kelembagaan yang berlaku untuk Penduduk Asli 
dan/atau Masyarakat Adat dalam konteks proyek. 

ii. Memberikan informasi dasar tentang karakteristik demografis, sosial, budaya, dan 
politik masyarakat yang terkena dampak; tanah dan wilayah yang secara tradisional 
mereka miliki atau gunakan atau huni secara adat; dan sumber daya alam tempat 
mereka bergantung. 

iii. Mengidentifikasi pemangku kepentingan utama proyek dan menguraikan proses yang 
sesuai dengan budaya dan peka jender untuk konsultasi yang bermakna dengan 
Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat pada setiap tahap persiapan dan 
pelaksanaan proyek, dengan mempertimbangkan kajian dan informasi dasar tersebut. 

iv. Menilai, berdasarkan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat yang terkena 
dampak, potensi dampak negatif dan positif dari kegiatan proyek dan sub-proyek. 
Yang penting bagi penentuan dampak potensial yang merugikan adalah analisis yang 
sensitif jender tentang kerentanan relatif dan risiko terhadap Penduduk Asli dan/atau 
Masyarakat Adat yang terkena dampak, mengingat keadaan mereka dan hubungan 
dekat mereka dengan tanah dan sumber daya alam, serta kurangnya akses terhadap 
peluang dibandingkan dengan peluang yang tersedia bagi kelompok-kelompok sosial 
lainnya di masyarakat, wilayah, atau masyarakat nasional di mana mereka tinggal. 

v. Memasukkan pengkajian yang peka terhadap aspek jender atas persepsi Penduduk 
Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak tentang proyek dan dampaknya terhadap 
status sosial, ekonomi, dan budaya mereka. 

vi. Berdasarkan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat yang terkena dampak, 
mengidentifikasi dan merekomendasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk 
menghindari dampak buruk atau, jika langkah-langkah tersebut tidak memungkinkan, 
mengidentifikasi langkah-langkah untuk meminimalkan, mengurangi, dan/atau 
mengkompensasi efek tersebut dan untuk memastikan bahwa Penduduk Asli 
dan/atau Masyarakat Adat menerima manfaat proyek yang sesuai dengan budaya. 

c. Pengkajian keadaan yang mewajibkan dilakukannya PADIATAPA dan desain/penentuan 
proyek alternatif untuk menghindari dampak negatif (lihat Bagian tentang Persetujuan Atas 
Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan). 

d. Keterbukaan informasi, konsultasi dan peran serta. Bagian ini harus: 
i. Menjelaskan keterbukaan informasi, konsultasi dan proses peran serta kepada 

masyarakat yang terkena dampak yang dapat dilakukan selama persiapan proyek; 
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ii. Merangkum pendapat mereka tentang hasil pengkajian dampak sosial dan identifikasi 
kekhawatiran yang muncul selama konsultasi dan bagaimana hal ini ditangani di 
dalam desain proyek; 

iii. Apabila kegiatan proyek membutuhkan PADIATAPA, dokumentasikan proses dan hasil 
konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak dan setiap perjanjian yang 
dihasilkan dari konsultasi tersebut untuk kegiatan proyek dan langkah-langkah 
pengelolaan risiko untuk mengatasi dampak dari kegiatan tersebut; 

iv. Menjelaskan mekanisme konsultasi dan peran serta yang akan digunakan selama 
pelaksanaan untuk memastikan peran serta Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat 
selama pelaksanaan; dan 

v. Mengkonfirmasikan pengungkapan draf dan dokumen final kepada Penduduk Asli 
dan/atau Masyarakat Adat yang terkena dampak; 

e. Pengaturan pembagian manfaat. bagian ini menetapkan langkah-langkah untuk memastikan 
bahwa masyarakat yang terkena dampak menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai 
dengan budaya, dan responsif jender. 

f. Tindakan mitigasi. bagian ini merinci langkah-langkah untuk menghindari dampak buruk pada 
Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat; dan apabila tidak bisa dihindari, tentukan langkah-
langkah untuk meminimalkan, memitigasi dan mengkompensasi dampak merugikan yang 
tidak dapat dihindari yang teridentifikasi untuk setiap masyarakat yang terkena dampak. 

g. Pembangunan kapasitas. bagian ini memberikan langkah-langkah untuk memperkuat 
kemampuan sosial, hukum, dan teknis dari (a) lembaga pemerintah untuk menangani masalah 
Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat di wilayah proyek; dan (b) organisasi masyarakat 
yang terkena dampak di wilayah proyek untuk memungkinkan mereka mewakili masyarakat 
mereka secara lebih efektif dan berperan-serta dalam pengelolaan risiko dan dampak. 

h. Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Umpan Balik. bagian ini menjelaskan prosedur 
untuk menangani pengaduan oleh Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat yang terkena 
dampak. Bagian ini juga menjelaskan bagaimana prosedur tersebut dapat diakses oleh 
Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat, dan sesuai dengan budaya dan peka jender. 

i. Pemantauan, pelaporan dan evaluasi. bagian ini menjelaskan mekanisme dan tolok ukur yang 
sesuai dengan proyek untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan IPP. Bagian ini juga 
menentukan pengaturan untuk peran serta Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat yang 
terkena dampak dalam persiapan dan validasi pemantauan, serta laporan evaluasi. 

j. Pengaturan kelembagaan. bagian ini menjelaskan tanggung jawab pengaturan kelembagaan 
dan mekanisme untuk melakukan berbagai langkah mitigasi dalam IPP. Bagian ini juga 
menggambarkan proses untuk mengikut-sertakan organisasi dan/atau LSM setempat yang 
terkait dalam melaksanakan langkah-langkah IPP. 

k. Anggaran dan pembiayaan. Bagian ini menyampaikan anggaran terperinci untuk semua 
kegiatan yang dijelaskan di dalam IPP. 
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Lampiran 10. Kerangka Kerja Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 

Catatan: Lampiran ini berisi daftar minimum indikatif hal-hal yang harus dicakup. Daftar ini dapat 
diperluas tergantung pada sifat, lokasi, tingkat perlindungan dan kekhususan lain dari setiap lokasi. 

 

Tujuan pertama dari setiap proyek adalah untuk menghindari dampak pada keanekaragaman hayati 
dan jasa ekosistem; namun demikian, jika tidak memungkinkan untuk menghindari dampak, akan 
dilaksanakan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak dan memulihkan keanekaragaman hayati 
dan ekosistem. Mengingat kompleksitas dalam memprediksi dampak proyek ini terhadap 
keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem dalam jangka panjang, hal ini bertujuan untuk mengadopsi 
praktik pengelolaan adaptif di mana pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan bersifat 
responsif terhadap perubahan kondisi dan hasil pemantauan di seluruh siklus hidup proyek. Kerangka 
kerja pengelolaan keanekaragaman hayati akan dilaksanakan di proyek yang berlokasi di area yang 
sensitif secara ekologis. 

Bagian ini bertujuan untuk menjadi panduan bagi badan pelaksana untuk mengembangkan kerangka 
kerja pengelolaan keanekaragaman hayati, yang harus mencakup tetapi tidak terbatas pada hal-hal 
berikut ini: 

1. Pendahuluan (termasuk latar belakang proyek/uraian/spesies dan habitat proyek 
konservasi/kawasan lindung yang dapat terkena dampak proyek) 

2. Cakupan Kerangka Kerja Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dan kaitannya dengan 
ESMP lainnya 

3. Peran dan Tanggung Jawab badan pelaksana, konsultan, dan para pihak terkait lainnya 
4. Standar Proyek (Nasional, Standar/Konvensi Internasional, Bank Dunia, pedoman yang 

berlaku) 
5. Bagian Dampak Proyek (biasanya berupa tabel, tidak perlu mengulang AMDAL; jika 

memungkinkan, jelaskan potensi dampak sisa, terutama untuk Habitat Alami (Natural 
Habitat, NH)/Habitat Kritis (Critical Habitat, CH) yang mungkin memerlukan tindakan 
mitigasi/pengelolaan aktif untuk mencapai no net loss/net gain (NNL/NG), dan potensi 
dampak terhadap mata pencaharian kepada masyarakat setempat 

6. Tindakan Mitigasi dan Pengendalian Pengelolaan. Jika proyek akan berdampak pada 
Habitat Alami dan/atau Habitat Kritis, bagian ini harus memberikan strategi konseptual 
untuk mencapai NNL/NG yang akan menunjukkan bahwa proyek secara teoritis dapat 
memenuhi ESS6. Jika proyek akan berdampak negatif terhadap mata pencaharian dari 
masyarakat setempat, maka proyek akan menyediakan Langkah-langkah mitigasi. 

7. Jadwal Pelaksanaan (Jadwal pekerjaan dan jadwal yang terkait untuk menyelesaikan 
instrumen E&S sebelum pelaksanaan konstruksi) 

8. Pemantauan [termasuk indikator kinerja utama (key performance indicator, KPI) awal 
yang akan dikaitkan dengan penentuan keberhasilan mitigasi dan/atau kebutuhan untuk 
pengelolaan adaptif] 

9. Pelatihan & Peningkatan Kapasitas 
10. Audit dan Pelaporan (misalnya audit internal/insinyur independent, dll) 
11. Pengendalian Dokumen  
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Lampiran 11. Prosedur Penemuan Tak Terduga 

Definisi: Prosedur penemuan tak terduga adalah prosedur khusus proyek yang akan diikuti jika 
warisan budaya yang sebelumnya tidak diketahui ditemukan selama berlangsungnya kegiatan proyek. 
Jenis prosedur ini umumnya mencakup persyaratan untuk memberi tahu pihak berwenang terkait 
dengan benda atau situs yang ditemukan oleh para ahli warisan budaya; memagari area temuan atau 
situs untuk menghindari gangguan lebih lanjut; melakukan pengkajian terhadap benda atau situs yang 
ditemukan oleh para ahli warisan budaya; untuk mengidentifikasi dan melaksanakan tindakan yang 
sesuai dengan persyaratan Bank Dunia dan undang-undang Indonesia; dan untuk melatih petugas 
proyek dan pekerja proyek tentang prosedur penemuan tak terduga. 

 

Tujuan: 

• Untuk melindungi sumber daya budaya fisik dari dampak negatif dari kegiatan proyek dan 
mendukung pelestariannya. 

• Untuk mendorong pembagian manfaat secara adil dari pemanfaatan Sumber Daya Budaya 
Fisik/Benda Cagar Budaya (Physical Cultural Resources, PCR). 

 

Prosedur: 

Jika terdapat penemuan situs arkeologi, situs bersejarah, reruntuhan dan/atau obyek, termasuk 
kuburan dan/atau makam orang perorangan selama berlangsungnya penggalian atau konstruksi, 
karena kegiatan sub-proyek, sub-proyek harus: 

1. Menghentikan kegiatan konstruksi di daerah penemuan tak terduga. 

2. Memberi batas dan memagari situs atau area yang ditemukan. 

3. Mengamankan situs untuk mencegah kerusakan atau kehilangan benda yang dapat dilepas. 
Dalam hal barang kuno yang dapat dipindahkan atau reruntuhan yang sensitif, harus 
disediakan penjaga malam sampai pihak berwenang setempat yang bertanggung jawab atau 
Dinas Kebudayaan Kota/Kabupaten/Provinsi, atau Institut Arkeologi setempat, jika ada, dapat 
mengambil alih. 

4. Melarang pengambilan benda oleh pekerja atau pihak lain. 

5. Memberi tahu semua petugas proyek mengenai temuan tersebut dan melakukan tindakan 
pencegahan pendahuluan untuk perlindungan. 

6. Mencatat benda hasil penemuan tak terduga dan tindakan pendahuluannya. 

7. Segera memberi tahu pihak berwenang setempat yang bertanggung jawab dan Institut 
Arkeologi yang terkait (dalam waktu 24 jam atau kurang). 

8. Pihak berwenang setempat yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab melindungi 
dan melestarikan situs sebelum memutuskan prosedur yang sesuai berikutnya. Hal ini akan 
memerlukan evaluasi awal dari temuan yang akan dilakukan oleh Institut Arkeologi setempat. 
Signifikansi dan pentingnya temuan harus dinilai sesuai dengan berbagai kriteria yang terkait 
dengan warisan budaya, termasuk nilai-nilai estetika, historis, ilmiah atau penelitian, sosial 
dan ekonomi. 

9. Keputusan tentang bagaimana menangani temuan tersebut harus diambil oleh pihak 
berwenang yang bertanggung jawab. Ini dapat mencakup perubahan dalam tata letak sub-
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proyek (seperti ketika menemukan sisa-sisa budaya atau benda arkeologis yang tidak dapat 
dilepas), konservasi, pelestarian, restorasi, dan penyelamatan (situs atau obyek). 

10. Pelaksanaan keputusan pihak berwenang mengenai pengelolaan temuan harus 
dikomunikasikan secara tertulis oleh pihak berwenang setempat yang terkait. 

11. Langkah-langkah mitigasi dapat mencakup mengubah desain/tata letak proyek, perlindungan, 
konservasi, restorasi, dan/atau pelestarian situs dan/atau obyek. 

12. Pekerjaan konstruksi di lokasi hanya dapat dilanjutkan setelah izin diberikan dari pihak 
berwenang setempat yang bertanggung jawab mengenai pengamanan warisan budaya. 

13. Pemrakarsa proyek bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan pihak berwenang 
setempat yang terkait untuk memantau semua kegiatan konstruksi dan memastikan tindakan 
pelestarian yang memadai telah diambil dan dengan demikian melindungi situs warisan 
budaya. 
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Lampiran 12. Pencegahan dan Kontrol Infeksi COVID-19 untuk 

Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Kegiatan Berbasis Masyarakat, 

dan Konstruksi 

Berdasarkan World Bank’s ESF/Safeguards Interim Note: COVID-19 Considerations In 

Construction/Civil Works Projects dan Instruksi Menteri Pekerja Umum dan Perumahan No. 

02/IN/M/2020 tentang Protokol untuk Mencegah Penyebaran Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) 

Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, catatan ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam 

mengatasi masalah-masalah utama yang terkait dengan COVID-19 dalam kegiatan-kegiatan NUFReP 

dan melengkapi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan 

Penanganan COVID-19 di Pemerintah Daerah, serta kebijakan dan prosedur NUFReP dalam 

menanggapi pandemi COVID-19.  

Persyaratan yang relevan meliputi: 

1. Menetapkan penanggungjawab (focal point) di CPMU/CPIU/PIU dan kontraktor yang akan 

bertanggung jawab untuk mengoordinasikan persiapan kegiatan konsultasi, kegiatan berbasis 

masyarakat, dan/atau kegiatan konstruksi dan memastikan bahwa langkah-langkah 

pencegahan COVID-19 dikomunikasikan kepada semua pihak. Dianjurkan untuk menunjuk 

penanggungjawab kedua untuk memberikan dukungan; dalam kasus penanggungjawab 

utama menjadi sakit. 

2. Menyesuaikan pendekatan konsultasi berdasarkan penilaian risiko kesehatan masyarakat 

yang dapat mencakup: 

• Melakukan pertemuan virtual sebanyak mungkin dan mengimplementasikan jarak 

fisik untuk pertemuan langsung dan kerja lapangan. 

• Mengurangi ukuran tim kerja dan membatasi jumlah peserta konsultasi pada satu 

waktu. 

• Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk mencegah COVID-19, minimal 

menggunakan masker. 

• Melanjutkan pelatihan manajemen lingkungan hidup dan sosial seperti biasa, 

menambahkan pelatihan terkait kebersihan diri dan COVID-19 yang sesuai. 

• Menilai sejauh mana konsultasi dan jadwal kerja lapangan perlu disesuaikan (atau 

dihentikan) untuk mencerminkan praktik kerja yang bijaksana, potensi paparan 

pekerja proyek dan masyarakat terhadap risiko kesehatan masyarakat. 

Pertimbangkan ketersediaan Pencegahan Infeksi dan Kontrol persediaan APD, dengan 

mempertimbangkan saran dan instruksi Pemerintah. 

3. Menentukan pintu masuk dan keluar area konstruksi. Langkah yang dapat diambil dapat 

berupa: 

• Menentukan sistem untuk mengontrol pintu masuk/keluar ke lokasi, membangun dan 

mengamankan titik masuk/keluar. Pintu masuk/keluar harus selalu dijaga dan setiap 

orang yang masuk/keluar harus didokumentasikan. 

• Pelatihan staf yang akan memantau pintu masuk/keluar lokasi, menyediakan mereka 

dengan sumber daya yang diperlukan untuk mendokumentasikan masuk dan 

keluarnya pekerja, melakukan pemeriksaan suhu tubuh, dan mencatat rincian pekerja 

atau pihak lain yang tidak diizinkan masuk. 
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4. Menentukan protokol sebelum memulai pekerjaan konstruksi untuk memastikan bahwa 

pekerja atau orang yang sakit tidak dapat memulai pekerjaan dengan: 

• Mengkonfirmasikan bahwa pekerja layak untuk bekerja sebelum mereka memasuki 

lokasi atau mulai bekerja dengan mengatur suhu tubuh maksimum yang diizinkan 

untuk memasuki lokasi, memeriksa dan mencatat suhu pekerja. Perhatian khusus 

harus diberikan kepada kelompok rentan COVID-19. 

• Memberikan pengarahan harian (daily briefing) kepada para pekerja sebelum mulai 

bekerja, dengan fokus pada pertimbangan spesifik COVID-19 termasuk etiket batuk, 

kebersihan tangan dan langkah-langkah menjaga jarak, menggunakan demonstrasi 

dan metode partisipatif dan mengingatkan pekerja untuk memantau sendiri 

kemungkinan gejala (demam, batuk) dan untuk melaporkan kepada penyelia mereka 

dan titik fokus COVID-19 jika mereka memiliki gejala atau merasa tidak sehat. 

• Mencegah pekerja yang datang dari daerah terkena COVID-19 atau yang telah 

melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi untuk masuk atau kembali ke lokasi 

konstruksi selama 14 hari atau mengisolasi pekerja tersebut selama 14 hari. Jika 

seorang pekerja memiliki gejala COVID-19 (mis. demam, batuk kering, kelelahan) 

dan/atau dinyatakan positif, pekerja harus segera dipindahkan dari lokasi kerja dan 

diisolasi di rumah/dipindahkan ke fasilitas kesehatan terdekat. 

• Jika kasus COVID-19 dikonfirmasi pada seorang pekerja di lokasi, pengunjung harus 

dilarang memasuki lokasi dan kelompok pekerja harus diisolasi satu sama lain 

sebanyak mungkin selama setidaknya 14 hari. 

5. Menyesuaikan praktik bekerja yang dapat berupa: 

• Melakukan pertemuan secara virtual sebanyak mungkin dan mengimplementasikan 
jarak fisik untuk pertemuan langsung dan kerja lapangan. 

• Mengurangi ukuran tim kerja dan membatasi jumlah pekerja di lokasi pada satu waktu. 

• Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD)16 untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan 
mendorong pekerja untuk minimal selalu menggunakan masker dan sarung tangan. 

• Mendisinfeksi peralatan kerja secara rutin. 

• Merencanakan pelatihan terkait kebersihan diri dan COVID-19 untuk seluruh pekerja, 
sebagaimana mungkin.  

• Menilai sejauh mana jadwal kerja perlu disesuaikan (atau dihentikan) untuk 
mencerminkan praktik kerja yang bijaksana, mempertimbangkan potensi paparan 
pekerja dan masyarakat serta ketersediaan pasokan untuk mendukung pekerja, 
dengan mempertimbangkan aturan dan instruksi Pemerintah Indonesia.  

6. Kebersihan umum harus dikomunikasikan dan dipantau, termasuk: 

• Melatih pekerja proyek, fasilitator, dan pemangku kepentingan masyarakat di lokasi 

mengenai tanda-tanda dan gejala COVID-19, bagaimana penyebarannya, cara 

melindungi diri mereka sendiri (termasuk mencuci tangan dan menjaga jarak sosial) 

dan apa yang harus dilakukan jika mereka atau orang lain memiliki gejala. 

• Menempatkan poster dan tanda di sekitar situs, dengan gambar dan teks dalam 

bahasa lokal. 

• Memastikan fasilitas cuci tangan yang disediakan dengan sabun, handuk kertas sekali 

pakai dan tempat sampah tertutup ada di tempat-tempat utama di seluruh lokasi, 

 
16 Untuk informasi lebih lanjut mohon melihat Pedoman WHO tentang penggunaan alat pelindung diri (APD) untuk COVID-
19. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
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termasuk di pintu masuk / keluar ke area kerja; di mana ada toilet, distribusi makanan, 

atau penyediaan air minum; di stasiun sampah; di toko; dan di ruang umum. 

Pembersih berbasis alkohol (60-95% alkohol) juga dapat digunakan. 

7. Pembersihan rutin dan pembuangan limbah. Melakukan secara rutin dan menyeluruh 

pemberishan di semua fasilitas di lokasi dan menyediakan bagi pekerja proyek alat pembersih 

yang memadai (seperti sabun, pembersih tangan, disinfektan, dll.). APD sekali pakai harus 

dikumpulkan dengan aman dalam wadah atau kantong yang telah ditentukan dan dibuang 

dari persyaratan yang relevan berikut (misal, kebijakan nasional, WHO). Dalam kasus di mana 

kasus COVID-19 dilaporkan di lokasi, pembersihan ekstensif dengan desinfektan kadar alkohol 

tinggi harus dilakukan di area di mana kegiatan konsultasi, kegiatan berbasis masyarakat, dan 

kegiatan konstruksi dilakukan, sebelum aktivitas lebih lanjut dilakukan di tempat yang sama. 

8. Identifikasi fasilitas kesehatan lokal yang dapat diakses. Persiapan untuk ini termasuk: 

• Memperoleh informasi tentang sumber daya dan kapasitas layanan medis setempat 

dan memilih fasilitas medis mana yang akan dirujuk untuk tingkat penyakit tertentu. 

• Diskusikan dengan fasilitas medis tertentu, untuk menyetujui apa yang harus 

dilakukan jika pekerja proyek yang sakit dan orang-orang yang terlibat dalam 

konsultasi perlu dirujuk, dan metode transportasi untuk pekerja yang sakit. 

• Menetapkan protokol yang disepakati untuk komunikasi dengan layanan 

darurat/medis setempat. 

• Menyetujui layanan medis lokal/fasilitas kesehatan spesifik mengenai ruang lingkup 

layanan yang akan diberikan, prosedur untuk rawat inap pasien dan (jika relevan) 

segala biaya atau pembayaran yang mungkin terlibat. 

• Jika pengujian untuk COVID-19 tersedia, pekerja proyek dengan gejala COVID-19 

harus diuji di lokasi. Jika tes tidak tersedia di lokasi, pekerja harus dipindahkan ke 

fasilitas kesehatan setempat untuk diuji (jika tersedia). 

• Prosedur tanggap darurat juga harus disiapkan ketika pekerja proyek sakit dengan 

COVID-19 meninggal dalam koordinasi dengan otoritas lokal yang relevan, termasuk 

pelaporan atau persyaratan lain di bawah hukum nasional. 

9. Komunikasi dan kontak dengan masyarakat harus dikelola dengan hati-hati. Praktik yang baik 

berikut ini harus dipertimbangkan: 

• Komunikasi harus jelas, teratur, berdasarkan fakta dan dirancang agar mudah 

dipahami oleh anggota masyarakat melalui bentuk komunikasi selain tatap muka; 

poster, pamflet, radio, pesan teks, rapat elektronik. Sarana yang digunakan harus 

mempertimbangkan kemampuan anggota masyarakat yang berbeda untuk 

mengaksesnya. Mekanisme penanganan keluhan yang ada harus digunakan untuk 

mengelola umpan balik dan keluhan dari masyarakat. 

• Masyarakat harus mengetahui semua tindakan yang diterapkan untuk membatasi 

kontak antara pekerja proyek dan di antara anggota masyarakat itu sendiri, prosedur 

untuk tindakan penjarakan sosial, pelatihan yang diberikan kepada pekerja proyek 

dan prosedur yang akan diikuti oleh proyek jika seorang pekerja atau peserta 

konsultasi menjadi sakit. 

• Jika pekerja proyek berinteraksi dengan masyarakat, mereka harus mempraktikkan 

jarak sosial dan mengikuti panduan COVID-19 lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas 

terkait, baik oleh lembaga nasional dan internasional (misal, WHO). 
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Lampiran 13. Dokumentasi Konsultasi Publik 
 

 Konsultasi Publik Tingkat Nasional 

 

1. Tanggal dan Metode Penyampaian 

Tanggal   : Jumat, 10 Juni 2022  

Waktu   : 8:30-11:00 WIB 

Metode Penyampaian : Virtual 

Penerjemah Bahasa Indonesia – Bahasa Inggris, juru bahasa isyarat, dan jasa ketik cepat (closed 

captioning) tersedia selama acara untuk meningkatkan aksesibilitas seluruh peserta terhadap acara.  

 
2. Daftar Hadir 

Jumlah peserta: 152 peserta hadir secara virtual  

Lembaga Pemerintah Lembaga Non-Pemerintah 
1. Kementerian Keuangan 

2. Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional 

3. Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat 

4. Kementerian Dalam Negeri 

5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional 

6. Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan 

7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

8. Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian 

9. Balai Wilayah Sungai Kalimantan III 

10. Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV 

11. Balai Wilayah Sungai Sumatera II 

12. Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I 

13. Balai Wilayah Sungai Sulawesi I 

14. Balai Wilayah Sungai Sulawesi II 

15. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana 

16. Sekretaris Daerah Kota Bima 

17. Bappedalitbang Kota Bima  

18. Bapelitbangda Kota Manado  

19. Bappeda Medan 

20. Dewan Pertimbangan Daerah Sulawesi Utara 

 

Akademisi: 

1. Departemen Teknik Sipil, Universitas 

Indonesia 

2. Departement Teknik Sipil dan Lingkungan, 

Institut Pertanian Bogor 

3. Departemen Teknik Sipil, Universitas 

Prisma  

4. Pusat Studi Manajemen Bencana, UPN 

Veteran Yogyakarta 

 

Asosiasi berbasis profesi:  

1. Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia 

(HATHI) 

2. Masyarakat Hidrologi Indonesia (MHI) 

3. Forum Pengurangan Risiko Bencana 

(FPRB) 

 

LSM dan kelompok masyarakat: 

1. Water Network Initiative 

2. Komunitas Pecinta Alam Pemerhati 

Lingkungan (Kappala) Indonesia  

3. Forum Komunitas Hijau Banjarmasin  

4. Masyarakat Peduli Sungai Kota 

Banjarmasin 

5. Skola Kuala Manado 

6. Komunitas Peduli Sungai Ini Baru Banjar 

(IBRA)  

7. Perkumpulan Penyandang Disabilitas 

Indonesia (PPDI) 

8. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia 

(HWDI) 
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Lembaga Pemerintah Lembaga Non-Pemerintah 
9. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi 

Difabel (SIGAB) Indonesia 

10. Disabilitas Multi Karya Rembang (DMKR), 

Jawa Tengah 

11. Komunitas Sahabat Difabel dan Roemah 

Difabel (KSD-RD) Semarang 

 
3. Daftar Pembawa Acara 

• MC: Bapak Zaid Ramadhan, Tenaga Ahli di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Bappenas) 

• Moderator: Bapak Laode Bakti, Sub-Koordinator di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan 

Sumber Daya Air, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (PUPR) 

• Sambutan: 

a. Bapak Abdul Malik Sadat Idris – Direktur Sumber Daya Air, Deputi Bidang Sarana dan 

Prasarana, Bappenas 

b. Bapak Iwan Kurniawan – Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Ditjen Bina 

Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri 

c. Bapak Birendrajana – Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Ditjen 

Sumber Daya Air, PUPR 

• Presentasi perihal Desain Proyek NUFReP: Ibu Ari Setyorini, Kepala Sub-Direktorat di Direktorat 

Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Ditjen Sumber Daya Air, PUPR 

• Presentasi perihal Pengelolaan Lingkungan dan Sosial NUFReP: Bapak Leo Eliasta, Kepala Sub-

Direktorat di Direktorat Sungai dan Pantai, Ditjen Sumber Daya Air, PUPR  

 

4. Pertanyaan terkait Proyek dan Tanggapan  

• Kolaborasi dengan pemerintah daerah 

o Kolaborasi dan dukungan dari pemerintah daerah dibutuhkan untuk keberlangsungan 

NUFReP, terutama terkait dengan pembebasan lahan, pelibatan pemangku 

kepentingan, dukungan kebijakan, dan sinkronisasi proyek dengan program-program 

kota. 

• Pengadaan tanah dan sumber pendanaan  

o Pembebasan lahan merupakan aspek penting yang menentukan kapan pekerjaan sipil 
dapat dilakukan dan mempengaruhi tahap demi tahap pelaksanaan proyek secara 
keseluruhan. 

o Proses pengadaan tanah harus mengikuti Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia 

di bawah Kerangka Lingkungan dan Sosial termasuk melalui Kerangka Perencanaan 

Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (Land Acquisition and Resettlement 

Planning Framework, LARPF) yang disiapkan untuk implementasi NUFReP. 

o B/BWS harus mengembangkan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman 

Kembali (LARAP) untuk setiap subproyek yang memerlukan dokumen tersebut, 

dengan koordinasi yang erat dengan pemerintah daerah masing-masing dan 

pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam pelaksanaan LARAP, sementara 

pemerintah daerah dan/atau Kementerian PUPR dapat berkontribusi untuk biaya 

pengadaan tanah, B/BWS sebagai lembaga pelaksana akan memberikan bantuan 

teknis kepada pemerintah daerah. 
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o Baik B/BWS maupun pemerintah daerah mengungkapkan kekhawatiran terkait 
besarnya potensi biaya pengadaan tanah, yang kemungkinan besar tidak dapat 
ditanggung sepenuhnya oleh anggaran pemerintah daerah kota. Pemerintah pusat 
menanggapi bahwa anggaran pengadaan tanah dapat disediakan secara bertahap 
selama pelaksanaan proyek, termasuk untuk mengisi kesenjangan pendanaan dengan 
menggunakan anggaran pusat (melalui APBN), apabila diperlukan. 

o Berkenaan dengan kompensasi, harus ada penilaian sosial yang hasilnya akan 
dikonsultasikan kepada warga terdampak proyek (WTP) untuk memastikan 
pemahaman yang sama tentang kompensasi yang akan mereka terima. Kompensasi 
harus diidentifikasi dan dinyatakan dengan jelas dalam dokumen LARAP untuk usulan 
subproyek yang membutuhkan lahan. Satu pembelajaran dari Manado yakni 
pemerintah daerah membangun kompleks perumahan untuk relokasi warga 
terdampak proyek setelah banjir besar pada tahun 2014. Dalam kasus seperti ini, 
LARAP harus menyertakan pernyataan apakah WTP akan dimukimkan kembali ke 
dan/atau dibayar biaya kompensasi, atau tindakan lainnya yang dikonsultasikan 
dengan WTP. 

o Diperlukan diskusi lanjutan yang lebih rinci antara Kementerian PUPR, masing-masing 

B/BWS, dan pemerintah daerah, seperti tantangan dalam proses pembebasan lahan 

dan pemukiman kembali, penentuan prioritas lokasi target potensial dengan dampak 

sosial yang tidak terlalu kompleks, dan strategi tentang bagaimana memastikan 

pengadaan tanah dan pemukiman kembali sesuai dengan standar lingkungan dan 

sosial Bank Duni. 

• Desain proyek dan tenggat waktu 

o NUFReP dinilai memiliki timeline yang ketat sehubungan dengan kegiatan-kegiatan 
struktural di dalamnya, khususnya kegiatan yang membutuhkan pembebasan lahan. 
Oleh karena itu, penting untuk mempersiapkan kesiapan dokumen (seperti DED dan 
instrumen lingkungan dan sosial) secara menyeluruh dan rinci. 

o Pembebasan lahan dianggap memiliki potensi menunda pembangunan kegiatan 
struktural karena akan tergantung pada aktivitas tersebut serta ketersediaan 
anggaran. Oleh karena itu, penyusunan jadwal yang antisipatif penting selama 
perencanaan proyek, serta mempertimbangkan pilihan kegiatan alternatif yang tidak 
selalu memerlukan pembebasan lahan tanpa mengesampingkan tujuan pengurangan 
risiko banjir. 

o Upaya pengurangan risiko banjir tidak harus dilakukan hanya pada sungai-sungai 

utama yang menjadi kewenangan B/BWS (pemerintah pusat), tetapi dapat juga pada 

anak-anak sungai dan jaringan drainase sekunder tergantung pada hasil kajian teknis, 

khususnya mengenai efektivitas untuk melakukan intervensi di lokasi tersebut. Hal ini 

sesuai dengan arahan Menteri PUPR bahwa pengurangan risiko banjir adalah "tanpa 

batas" – yaitu, tidak dibatasi oleh aspek administratif. NUFReP akan mendukung 

kajian teknis tentang pengurangan risiko banjir yang dapat mencakup pertimbangan 

anak sungai dan jaringan drainase sekunder (di bawah kewenangan pemerintah kota). 

• Koordinasi dan partisipasi multi-stakeholder dalam proyek, seperti pemerintah pusat 

(kementerian terkait), B/BWS, pemerintah daerah, warga terdampak proyek, masyarakat 

sekitar, dan organisasi non-pemerintah. 

o Konsultasi yang memadai dengan warga terdampak proyek amatlah penting. 
Pekerjaan sipil dapat dilakukan setelah lahan clean and clear dan hal ini amat 
ditentukan oleh keterlibatan yang memadai dengan para warga terdampak. Hal ini 
membutuhkan proses penyamaan persepsi tentang pengelolaan risiko banjir dan 
guna mencapai kesepakatan kompensasi. 
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o Terbuka kesempatan untuk keterlibatan LSM dan kelompok masyarakat untuk 

NUFReP (misalnya, keterlibatan perihal pengurangan risiko banjir, desain teknis 

terperinci, aspek lingkungan dan sosial, dll.) melalui konsultasi publik untuk 

subproyek, guna meminta umpan balik mereka, dan juga kemungkinan bentuk 

keterlibatan lainnya.  

• Sistem peringatan dini banjir 

Di bawah Komponen 1, disarankan bagi B/BWS untuk melakukan kajian tentang 

sistem peringatan dini banjir serta membangun sistem pendukung keputusan untuk 

sistem tersebut. Lembaga pelaksana, dalam hal ini CPMU, telah memperoleh 

beberapa usulan kegiatan non-struktural dan selanjutnya akan membahas lebih 

dalam usulan-usulan kegiatan tersebut. 

 

5. Ringkasan Pembahasan 

1. Pada tahap perencanaan proyek agar dapat mengidentifikasi lebih detail, termasuk yang 

terkait subproyek yang akan diusulkan, kebutuhan lahan, dan jadwal indikatif subproyek. 

2. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam proses pembebasan tanah, pelibatan 

pemangku kepentingan, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan kebijakan. Meskipun 

pemerintah daerah tidak menjadi bagian dari lembaga pelaksana (implementing units) di 

bawah NUFReP, pemerintah daerah memiliki peran pengambilan keputusan yang signifikan 

dalam Pokja Ketangguhan Banjir Perkotaan tingkat kota, yang kemudian akan didetailkan 

dalam Project Operation Manual (POM). 

3. Diperlukan diskusi lebih lanjut antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perihal 

pembebasan lahan dan penanganan dampak sosial atas pengadaan tanah. Rangkaian 

workshop dan rapat koordinasi teknis akan dilakukan untuk mendukung implementasi LARPF. 

4. Proyek ini akan memastikan bahwa pemangku kepentingan yang relevan, termasuk warga 

terdampak proyek dan organisasi non-pemerintah (misal LSM dan kelompok masyarakat) 

dapat berpartisipasi dalam perencanaan subproyek, dengan berbagai cara dan melalui 

berbagai platform seperti PKM dan media penyampaian masukan lainnya (email, dsb.) 

 

6. Dokumentasi  
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Topik Khusus: Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMF), Kerangka Kerja 
Pelibatan Pemangku Kepentingan (SEF), dan Kerangka Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman 
Kembali (LARPF)  

Waktu Pelaksanaan: Maret – April 2022 

Peserta: seluruh lembaga pelaksana NUFReP (Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kementerian Dalam 
Negeri) dan pemangku kepentingan dari lembaga pemerintah tingkat kota 

Dilakukan pertemuan secara satu-per-satu antara Unit Pelaksana Teknis (PIU) dengan pemerintah 
kota dari lima kota masing-masing di mana kegiatan struktural akan dilaksanakan, kemudian 
dilanjutkan dengan lokakarya satu hari penuh, sepanjang bulan Maret dan April 2022. Lokakarya 
hybrid dilakukan untuk memperoleh informasi dari pemerintah kota terkait pengalaman masa lalu dan 
masa kini serta kapasitas teknis dan kapasitas fiscal dalam melakukan pengadaan tanah sesuai ESS5 
Bank Dunia dan dalam mengelola dampak sosial yang dapat muncul dari pengadaan tanah tersebut. 
Pemangku kepentingan di Jakarta berpartisipasi secara tatap muka di kantor Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air Kementerian PUPR, peserta lainnya yakni Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, 
B/BWS, dan pemerintah kota yang dihadiri oleh berbagai dinas berpartisipasi secara virtual. 
Pandangan dan masukan dari rangkaian rapat dan lokakarya dengan dinas pemerintah kota dalam 
berbagai skala digunakan untuk menyusun LARPF dan masukan yang relevan disertakan dalam ESMF 
dan SEF. Jumlah peserta yakni 106 orang dari berbagai institusi dan sektor pada tingkat nasional dan 
kota. 

Dokumentasi lokakarya bersama pemangku kepentingan (pemerintah kota) tingkat nasional 
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Konsultasi Publik Tingkat Kota 
  
Waktu  : 10 Februari dan 12 Mei 2022 
Platform : Tatap muka 
Peserta   : Pemerintah kota dan masyarakat setempat di Banjarmasin 
  

Ringkasan 

BWS Kalimantan 3 mengadakan kunjungan ke lokasi sasaran potensial di Sungai Veteran dan Sungai 
Perkapuran. Di Sungai Pekapuran, BWS Kalimantan 3 dan Bappeda Banjarmasin berbicara dengan 
camat dan sepuluh warga, sedangkan di Sungai Veteran, BWS Kalimantan 3 dan Bappeda 
Banjarmasin berbicara dengan lima orang. Keduanya bertujuan untuk mengetahui sikap masyarakat 
setempat terhadap kemungkinan rencana pelaksanaan kegiatan pengendalian banjir perkotaan 
berupa normalisasi sungai (seperti contoh pengerukan dan pemasangan pintu air) di kedua sungai. 

Di Banjarmasin, dijelaskan oleh Camat dan Staf Kantor Pertanahan, cukup banyak warga yang 
memiliki sertifikat tanah yang membuktikan kepemilikannya atas tanah. Bappeda menjawab bahwa 
berdasarkan peraturan Pemerintah Indonesia, bagi penduduk yang memiliki hak atas tanah yang 
diakui, jika terjadi relokasi, mereka akan diberikan kompensasi atas aset tanah dan non-tanah 
sesuai perhitungan yang dilakukan oleh penilai independen (berdasarkan sensus sosial ekonomi 
yang juga menghitung potensi kerugian produksi/ pendapatan/ mata pencaharian dari penggunaan 
lahan). Sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah, mereka lebih ragu dengan 
kemungkinan potensi relokasi. Ketika ditanya bagaimana menurut mereka kompensasi yang adil, 
mereka tidak menuntut penggantian tanah, tetapi akan lebih baik jika penggantian tanah diberikan 
ketimbang kompensasi tunai. Namun, beberapa orang lain (yang telah lama tinggal di Banjarmasin) 
menyatakan kekhawatiran tentang kemungkinan relokasi jika tindakan tersebut diperlukan dalam 
Proyek. Penduduk setempat khawatir bahwa mereka akan dipindahkan dari rumah mereka tanpa 
informasi dan kompensasi yang memadai. BWS dan Pemerintah Kota Banjarmasin menandai 
masalah ini dan saat ini sedang mempertimbangkan dengan cermat untuk mengusulkan 
tapak/desain infrastruktur yang sebisa mungkin menghindari relokasi penduduk lokal. 

Khususnya pada saat konsultasi di Sungai Veteran, tanggapan warga terhadap usulan 
penanggulangan banjir terlihat beragam. Beberapa orang menyatakan dukungan, dengan catatan: 
(i) ada konsultasi dan komunikasi yang berarti dengan warga sebelum pelaksanaan subproyek, (ii) 
kompensasi dianggap adil oleh warga, (iii) diberi waktu yang cukup untuk pindah ke tempat yang 
layak di lokasi baru, (iv) akan ada akses alternatif atau jalan akses sementara ke rumah mereka, jika 
pembangunan dilakukan di sekitar rumah mereka, dan (v) kegiatan tersebut diharapkan dapat 
memberikan manfaat -secara langsung maupun tidak langsung- kepada masyarakat setempat 
melalui perekrutan dan/atau meningkatkan usaha lokal (contohnya warung makan). 

 

 
 
Waktu     : Oktober-November 2021, 29 Maret 2022, 21 April 2022 

Platform : Tatap muka 
Peserta          : Pemerintah kota dan masyarakat setempat di Medan 
 

Ringkasan 

BWS Sumatera 2 melakukan konsultasi publik ke lokasi sasaran potensial di Belawan, Sungai Badera, 
Sungai Babura, dan Sungai Deli pada beberapa kesempatan berbeda. Konsultasi tersebut bertujuan 
untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat setempat terhadap potensi pelaksanaan kegiatan 
pengendalian banjir (seperti contoh pengerukan, rehabilitasi tanggul sungai dan tanggul pantai, dan 
perbaikan stasiun pompa). Lebih dari 100 peserta yang menghadiri acara dari empat konsultasi 
tersebut sebagian besar adalah masyarakat lokal di lokasi sasaran potensial. 

Beberapa topik utama yang diangkat selama konsultasi adalah: (i) kekhawatiran atas potensi 
gangguan terhadap pemindahan fisik dan/atau ekonomi; (ii) kompensasi yang adil; (iii) identifikasi 
menyeluruh dari orang-orang yang berpotensi terkena dampak yang dapat menerima kompensasi; 
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(iv) bagaimana apabila terdapat fasilitas umum seperti masjid, jika terkena dampak; (v) desain 
proyek agar mempertimbangkan umpan balik dari masyarakat lokal, terutama orang-orang yang 
berpotensi terkena dampak; (vi) potensi pencemaran lingkungan seperti debu dan kebisingan serta 
risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat terutama mengenai pembatasan akses jalan selama 
konstruksi. Selama konsultasi, BWS juga meminta masukan tentang preferensi masyarakat 
setempat terkait pilihan relokasi atau menerima kompensasi, jika kegiatan yang diusulkan 
memerlukan pembebasan lahan sehingga berdampak pada mereka. BWS merespon bahwa mereka 
akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menemukan daerah pemukiman 
kembali yang relatif dekat dengan lokasi perumahan warga berpotensi terdampak, apabila 
pemukiman kembali diperlukan. 

  
 
 
Waktu  : 20 April dan 13 Mei 2022 
Platform : Tatap muka 
Peserta  : Pemerintah kota dan masyarakat setempat di Manado 
 

Ringkasan 

BWS Sulawesi I melakukan konsultasi publik ke potensi lokasi sasaran di Sungai Tondano, Sungai 
Tikala, dan Sungai Sario pada dua kesempatan berbeda. Konsultasi tersebut bertujuan untuk 
mendapatkan umpan balik dari masyarakat setempat terhadap potensi pelaksanaan kegiatan 
pengendalian banjir (seperti contoh pengerukan dan rehabilitasi tanggul sungai). Sebanyak 110 
peserta hadir dalam konsultasi publik tersebut. 

Beberapa topik utama yang diangkat selama konsultasi adalah: (i) konsultasi dengan orang-orang 
yang berpotensi terkena dampak untuk membahas perihal nilai kompensasi; (ii) penekanan bahwa 
kompensasi harus dibayar tepat waktu; (iii) pembelajaran di masa lalu bahwa orang-orang yang 
terkena dampak yang telah direlokasi mungkin kembali ke lokasi awal karena hilangnya mata 
pencaharian sebagai akibat dari pemukiman kembali; dan (iv) BWS diharapkan dapat menganalisis 
masalah-masalah yang terkait dengan banjir, baik dari studi yang ada maupun studi sebelumnya, 
terutama yang terkait dengan pembebasan lahan dan pemukiman kembali. 

  
  
 
Waktu  : 13 Juni 2022 
Platform : Virtual 
Peserta          : Pemerintah kota di Semarang 
 

Ringkasan 

BBWS Pemali Juana mengadakan konsultasi publik secara virtual dengan dinas-dinas pemerintah 
kota yang relevan dengan kegiatan NUFReP, yakni di antaranya dinas perencanaan pembangunan, 
dinas tata ruang, dinas pemukiman, dinas lingkungan hidup, dinas perikanan, dsb. untuk 
memperoleh masukan terkait rancangan ESMF, SEF, dan LARPF yang disusun untuk Proyek. 
Sebanyak 18 peserta bergabung dalam kegiatan ini.  

Pembahasan utama meliputi: (i) perbedaan dokumen ESMF, SEF, dan LARPF dengan dokumen sosial 
dan lingkungan untuk subproyek, yakni LARAP, AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL. BBWS mengklarifikasi 
bahwa ESMF, SEF, dan LARPF merupakan dokumen dengan pendekatan kerangka kerja yang 
menjadi pedoman dalam pengelolaan risiko lingkungan hidup dan sosial yang berpotensi muncul 
dari Proyek, sementara instrumen yang disebutkan di atas merupakan dokumen yang disusun 
khusus untuk kegiatan/lokasi tertentu; (ii) mengklarifikasi proses pengelolaan lingkungan hidup dan 
sosial dan tata laksana kelembagaan; dan (iii) bagaimana proses LARPF yang mengikuti standar Bank 
Dunia. BBWS menekankan bahwa akan dilaksanakan koordinasi dan pertemuan lanjutan dengan 
dinas-dinas kota untuk membahas mitigasi risiko sosial yang dapat diakibatkan dari Proyek. 
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Dokumentasi 
 
Konsultasi publik di Medan 

 
 
Konsultasi publik di Manado  

 
 
Konsultasi publik di Banjarmasin 
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Pelibatan Sebelumnya terhadap Pemangku Kepentingan 

Persiapan dari NUFReP telah diinisiasi sejak tahun 2018 melalui program bantuan teknis akan 

ketanggungan banjir perkotaan di kota-kota Indonesia di bawah pendanaan Bank Dunia, berkolaborasi 

dengan Pemerintah Indonesia. Telah diadakan berbagai pertemuan berbagai pemangku kepentingan, 

termasuk kunjungan ke kota-kota dan lokakarya desain yang partisipatif, sebagai bagian dari strategi 

proyek akan pelibatan pemangku kepentingan. Sejak awal, proyek dirancang untuk menyertakan 

proses pelibatan pemangku kepentingan yang bermakna sebagai upaya untuk membangun rasa 

kepemilikan dan partisipasi terhadap proyek, juga peningkatan kesadaran untuk masyarakat secara 

umum akan isu banjir dan ketangguhan perkotaan. Kelompok pemangku kepentingan yang dilibatkan 

selama program bantuan teknis dan penyusunan usulan proyek termasuk pemerintah kota, akademisi, 

masyarakat terdampak proyek dan komunitas, termasuk perempuan dan organisasi penyandang 

disabilitas. 

Sementara ringkasan koordinasi jangka menengah sebelumnya dan konsultasi dengan pemangku 

kepentingan lokal disajikan secara lebih lengkap dalam Lampiran 1 dari Kerangka Kerja Pelibatan 

Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement Framework, SEF) perihal Pelibatan Sebelumnya, di 

bawah ini merupakan koordinasi dan konsultasi terbaru yang dilakukan di tingkat kota dan 

kelurahan/kecamatan dengan pemerintah kota, organisasi non-pemerintah, dan kelompok 

masyarakat. 

Tanggal Topik Pembahasan Pemangku Kepentingan 

15 Desember 
2021 

 

• Banjarmasin: Diskusi teknis terkait laporan DED untuk 
Sungai Martapura. Mendiskusikan usulan langkah-
langkah, sistem dan tantangan akan situasi 

ketangguhan banjir di Banjarmasin 

1) BWS Kalimantan III 
2) Direktorat SUPAN, PUPR 
3) Bank Dunia 

28 Desember 
2021 

• Banjarmasin: Diskusi lanjutan terhadap data dan 
tinjauan institusional untuk memperoleh informasi 
akan rencana masa kini dan masa depan BWS 

1) BWS Kalimantan III 
2) Bank Dunia 

3 Januari 2022 • Semarang: Diskusi teknis terkait data dan tinjauan 
institusional untuk memperoleh informasi akan 
rencana program ketangguhan banjir perkotaan untuk 
prioritas jangka waktu pendek, menengah, dan 
panjang. 

1) BBWS Pemali Juana 
2) Bank Dunia 

12 Januari 2022 • Semarang: Diskusi teknis terkait rencana kota akan 
ketangguhan banjir perkotaan, untuk memahami 
rencana tata ruang, aspek hukum, anggaran, dan aspek 
sosial-lingkungan. Diskusi kesesuaian antara rencana 
BBWS dan pemerintah kota untuk ketangguhan banjir 
perkotaan. 

1) BBWS Pemali Juana 
2) Bappeda Semarang 
3) Bank Dunia 

18 Januari 2022 • Banjarmasin: Diskusi teknis terkait rencana kota akan 
ketangguhan banjir perkotaan, untuk memahami isu 
pengadaan tanah di Sungai Veteran (proyek yang 
berpotensi diusulkan), strategi kota dan visi jangka 
pendek, dan aspek sosial-lingkungan. Mendiskusikan 
pengumpulan data dari dinas-dinas kota. 

1) BWS Kalimantan III 
2) Bappeda Banjarmasin 
3) Perumda PAL 
4) Bank Dunia 

20 Januari 2022 • Semarang: Diskusi teknis untuk mengonfirmasi 
prioritas kota (termasuk kegiatan struktural dan non-
struktural) untuk studi diagnostik di bawah bantuan 
teknis Bank Dunia. Mendiskusikan kesenjangan data 
dan usulan survei lokasi untuk pengumpulan data. 

1) BBWS Pemali Juana 
2) Bappeda Semarang 
3) Dinas Pekerjaan Umum 

Semarang 
4) Dinas Sosial Semarang 
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Tanggal Topik Pembahasan Pemangku Kepentingan 

5) BPBD Semarang 
6) Bank Dunia 

25 Januari 2022 • Banjarmasin: Diskusi teknis untuk mengonfirmasi 
prioritas kota untuk ketangguhan banjir dalam jangka 
pendek. Mendiskusikan pembagian data dan transfer 
pengetahuan. 

1) BWS Kalimantan III 
2) Bank Dunia 

27 Januari 2022 • Semarang: Diskusi lanjutan untuk mengumpulkan 
informasi detail terhadap langkah-langkah 
ketangguhan banjir perkotaan dalam 18 bulan. 

1) BBWS Pemali Juana 
2) Dinas Pekerjaan Umum 

Semarang 
3) Bank Dunia 

28 Januari 2022 • Manado: Diskusi teknis dalam rencana kota untuk 
ketangguhan banjir perkotaan, untuk memahami 
masalah pengadaan tanah dan berbagi kemajuan 
terbaru, rencana strategis kota (struktural and non-
struktural). 

1) BWS Sulawesi I 
2) Dinas Lingkungan Hidup 

Manado 
3) BPBD Manado 
4) Bank Dunia 

2-4 Februari 
2022 

• Semarang: Diskusi lanjutan untuk mengklarifikasi data 
dan informasi dalam prioritas langkah-langkah 
ketangguhan banjir perkotaan. Mendiskusikan peran 
dan tanggung jawab masing-masing dinas untuk 
pelaksanaan ketangguhan banjir, termasuk topik 
pengelolaan sampah. 

1) BBWS Pemali Juana 
2) Bappeda Semarang 
3) Dinas Pekerjaan Umum 

Semarang 
4) BPBD Semarang 
5) Bank Dunia 

3 Februari 2022 • Banjarmasin: Diskusi lanjutan untuk mengumpulkan 
informasi detail dalam prioritas langkah-langkah 
ketangguhan banjir perkotaan. 

1) BWS Kalimantan III 
2) Bappeda Banjarmasin 
3) Dinas Lingkungan Hidup 

Banjarmasin 
4) Dinas Pekerjaan Umum 

Banjarmasin 
5) Bank Dunia 

4 Februari 2022 • Bima: Diskusi teknis prioritisasi langkah ketangguhan 
banjir perkotaan. Mendiskusikan usulan manfaat 
bersama, klarifikasi langkah usulan, dan rencana 
pemerintah kota untuk pelaksanaan tahun pertama. 

1) BWS Nusa Tenggara I 
2) Bappeda Bima 
3) Dinas Pekerjaan Umum 

Bima 
4) Bank Dunia 

1 Maret 2022 • Medan: Diskusi teknis untuk menginformasikan peran 
konsultan bantuan teknis oleh Bank Dunia dan 
meminta data prioritisasi langkah ketangguhan banjir 
perkotaan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh 
konsultan BWS. 

1) Direktorat SUPAN, PUPR 
2) BWS Sumatera II 
3) Bank Dunia 

4 Maret 2022 • Banjarmasin: Diskusi lanjutan untuk mengklarifikasi 
informasi teknis dan meminta tambahan data untuk 
studi diagnostik yang dilakukan di bawah bantuan 
teknis Bank Dunia.  

1) BWS Kalimantan III 
2) Bank Dunia 

10 Mei 2022 • Medan: Diskusi lanjutan untuk langkah-langkah non-
struktural dan mengklarifikasi informasi teknis.  

1) BWS Sumatera II 
2) Bank Dunia 
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Dokumentasi pelibatan pemangku kepentingan (pemerintah kota) di Banjarmasin 

 

 

Dokumentasi pelibatan pemangku kepentingan (pemerintah kota) di Semarang 

 

 


