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1. Pendahuluan: Mengapa 
perlindungan jadi persoalan

Apa yang disebut sebagai “standar perlindungan” bagi 
lembaga-lembaga keuangan internasional muncul 
sebagai satu konsekuensi dari proyek-proyek raksasa 
kolonialisasi pertanian dan proyek-proyek kehutanan 
berbahaya yang didanai oleh Bank Dunia di Amazon, 
Indonesia dan India pada era 1970an dan 1980an.1 
Sejak itu bank-bank pembangunan multilateral dan 
badan-badan pembangunan lainnya membuat kebijakan 
perlindungan mereka sendiri dan mekanisme pengaduan 
terkait. Selain  kebutuhan untuk melindungi hak-hak 
masyarakat dari investasi pembangunan yang merusak, 
semakin diakui bahwa proyek-proyek konservasi dan 
‘pembangunan komunitas’ yang diniatkan dengan baik 
dapat menyebabkan kerugian dan melanggar hak jika 
dirancang dengan buruk dan gagal melindungi HAM 
dan habitat-habitat rentan punah.2   

Standar dan tindakan perlindungan dimaksudkan 
untuk memastikan badan-badan keuangan dan program 
serta investasi mereka “tidak berbahaya” terhadap 
manusia dan lingkungan. Paling tidak, perlindungan 
yang efektif harus memastikan bahwa suatu badan 
atau investor dapat menemu-kenali potensi bahaya 
dan membuat mereka bisa mengambil tindakan untuk 
menghindari dampak-dampak buruk. Perlindungan ini 
merupakan hal yang sangat dibutuhkan dan merupakan 
bagian penting dari pendanaan berkelanjutan dan 
bertanggung gugat/akuntabel untuk pembangunan 
sebab standar perlindungan membentuk aturan dan 
pedoman yang jelas bagi pegawai bank bagaimana 
mengurus persoalan sosial dan lingkungan. Pada saat 
bersamaan, kebijakan perlindungan dapat membantu 
para berbagai badan/institusi untuk “melakukan yang 
baik” dengan mendorong pembangunan berkelanjutan 
dan mendorong kebijakan positif dan reformasi hukum 
untuk meningkatkan sumber penghidupan lokal dan 
membantu komunitas-komunitas mewujudkan hak-hak 
mereka.

Bila diimplementasikan dengan baik, upaya perlindungan 
mengukur pendingkatan keberhasilan pembangunan 
dan terbukti membantu untuk menyampaikan hasil-
hasil positif untuk pengentasan kemiskinan. Yang 
terpenting adalah kebijakan dan komitmen mengikat 
yang didukung oleh mekanisme pengaduan independen 
dapat membantu warga dan komunitas yang terkena 

1 Griffiths, T and Colchester M (2000) Indigenous Peoples, Forests 
and the World Bank: a synthesis paper FPP, Moreton in Marsh
2 Colchester, M (2003) Salvaging Nature World Rainforest Move-
ment, Montevideo

2

dampak menuntut badan-badan keuangan dan 
pembangunan bertanggung jawab dengan mengizinkan 
mereka menuntut dan menjalankan hak-hak mereka 
ketika masalah dan kegagalan terjadi dalam perencanaan 
dan implementasi proyek.

Kebutuhan akan perluasan dan penguatan 
perlindungan 
Pada awal abad ke-21, perlindungan bagi upaya 
pemenuhan HAM dan lingkungan dalam pendanaan 
pembangunan internasional sangat diperlukan 
dibandingkan sebelumnya. Ada bukti yang begitu 
mengkhawatirkan bahwa tekanan pada tanah-tanah, 
hutan dan sumber daya masyarakat semakin merajalela. 
Pembangunan industri bisnis pertanian, ekstraktif, energi 
dan infrastruktur sedang meluas sebab negara-negara 
Selatan tergesa-gesa mencapai pertumbuhan ekonomi 
yang pesat dan memenuhi meningkatnya permintaan 
global akan bahan bakar, makanan, serta dan bahan 
baku.3  

Badan-badan keuangan publik dan swasta menyalurkan 
uang dalam jumlah besar ke dalam investasi-investasi 
pembangunan tersebut di atas yang menjadi ancaman 
penggusuran jutaan manusia (dalam arti sebenarnya).4 
Sebagai contoh, hanya dalam kasus Bank Dunia saja 
diperkirakan bahwa setiap waktu tertentu ada satu juta 
orang terkena dampak oleh penggusuran paksa dalam 
proyek-proyek didanai Bank Dunia.5 Selain ancaman-
ancaman dari industri pertanian dan sektor lainnya, 
jutaan penduduk yang hidup di dalam hutan sedang 
menghadapi suatu ‘perampasan lahan hijau’ sebab sektor 
swasta dan pemerintah mencari cara untuk mengubah 
dan menjual karbon hutan dan ‘jasa-jasa ekosistem’.

Edisi khusus laporan berkala elektronik FPP ini [FPP 
E-Newsletter] tentang standar perlindungan dikeluarkan 
pada saat standar untuk lingkungan dan pembangunan 
serta berbagai upaya diperlukan untuk mencegah banyak 
ancaman dari satu perampasan tanah besar-besaran 
di seluruh dunia merupakan satu pokok pembahasan 
kunci dari perdebatan nasional dan internasional. Bank 
Dunia sedang meninjau dan memperbarui kerangka 
kerja perlindungannya, menilai bagaimana Bank Dunia 
akan menangani HAM dan kepemilikan tanah (Artikel 
5), sementara Bank Pembangunan Afrika akan memakai 
satu kerangka kerja perlindungan yang baru saja direvisi 
(Artikel 9) dalam waktu dekat. Sementara itu, negara-

3 Boucher, D, Elias, P, Lininger, K, May-Tobin, C, Roquemore, 
S and Saxon E (2011) The Root of the Problem: what’s driving tropical defor-
estation today? Union of Concerned Scientists, Cambridge M.A
4 RRI (2012) New research predicts rising trend in India’s violent 
land conflicts; 130 districts struggle, Press Release, December 2012
5 Independent Evaluation Group (2010) Safeguards and Sustain-
ability in a Changing World - An Independent Evaluation of the World Bank 
Group Experience IEG, Washington DC at page 20
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negara berkembang sedang bergumul dengan bagaimana 
menyusun sistem perlindungan nasional agar dapat 
memenuhi kewajiban-kewajiban yang disyaratkan oleh 
Kesepakatan Cancun 2010 di bawah Konvesi Perubahan 
Iklim PBB untuk pengaturan kehutanan nasional 
dan skema iklim (Artikel 10). Sektor swasta juga 
sedang meninjau perlindungan milik mereka sendiri 
untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam 
menanggapi standar-standar baru yang dipakai oleh 
International Finance Corporation (IFC) atau Lembaga 
Keuangan Internasional tahun 2012 dan pedoman dari 
badan-badan HAM PBB tentang tanggung jawab bisnis 
untuk menegakkan HAM (Artikel 11).6 

Bagian pertama buletin ini bertujuan untuk memberi 
umpan pada pembahasan kebijakan nasional dan 
internasional dalam standar perlindungan dari sudut 
pandang masyarakat adat dan organisasi masyarakat 
sipil di Afrika, Asia dan Amerika Latin. Pengalaman dari 
Asia dan Afrika (Artikel 2 dan 4) menunjukan bahwa 
walaupun  kebijakan-kebijakan perlindungan bagi hak-
hak masyarakat adat diterapkan oleh badan-badan seperti 
Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia [ADB] di 
tempat-tempat tertentu, berbagai upaya dan kesepakatan 
untuk menjaga hak seringkali tidak diimplementasikan 
dengan baik (Artikel 1). Pengalaman dengan standar 
perlindungan Bank Pembangunan Inter-Amerika untuk 
masyarakat adat terasing mengajarkan kita bahwa tanpa 
jaminan jangka-panjang bagi HAM dan wilayah dan 
ekosistem hutan dalam berbagai investasi internasional, 
perlindungan dapat menjadi instrumen kosong dan 
tidak berarti (Artikel 3). Di Brazil, banyak kekurangan 
dalam standar perlindungan Bank Pembangunan Brazil 
(BNDES) mengaris-bawahi kebutuhan untuk satu 
mekanisme pengawasan yang baik untuk memantau 
dan memastikan kepatuhan dengan berbagai kebijakan 
sosial dan lingkungan, termasuk melalui penanganan 
pemantauan independen (Artikel 8).

Banyak pelajaran yang muncul dari pinjaman Bank 
Dunia pada pembangunan industri minyak sawit 
yang menunjukkan kebutuhan utama akanuji tuntas 
lembaga keuangan internasional [IFI] yang lebihefektif. 
Hal ini dibutuhkan untuk menunjuk dan menjawab 
berbagai bahaya sosial dan lingkungan tidak langsung 
berkenaan dengan rantai pasok dan “fasilitas terkait” 
di luar dan melebihi bagian tertentu dimana satu 
proyek atau program didanai (Artikel 6). Pengalaman 
di dalam industri minyak sawit mengungkapkan lebih 
luas bahwa standar perlindungan semakin umum dalam 
sektor swasta, dan menghadapi berbagai tantangan 

6 Lihat, untuk contoh, kerja Kelompok Kerja PBB tentang 
persoalan HAM dan korporasi transnasional dan badan usaha lain-
nya menjabarkan ‘Prinsip Panduan PBB – Menghormati, Melindungi, 
Memperbaiki’, di: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/
WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx

implementasi dan uji tuntas yang sama (Artikel 11). 

Pengalaman awal dengan standar perlindungan dalam 
kebijakan hutan dan iklim menunjukkan bahwa 
baik pemerintah dan lembaga internasional memiliki 
kemampuan dan penataan efektif yang terbatas untuk 
menjalankan berbagai persyaratan perlindungan. 
Pengaduan dari masyarakat adat semakin banyak 
bermunculan soal kurangnya perhatian berarti 
terhadap persoalan hak di beberapa negara yang sedang 
menyiapkan program REDD masa depan, termasuk di 
Panama dimana organisasi masyarakat adat memutuskan 
keluar dari program hutan PBB karena dugaan banyak 
pelanggaran hak, termasuk pelanggaran UNDRIP 
(Artikel 10). Serangkaian investigasi dijanjikan oleh 
PBB terhadap pengaduan tersebut harus berakar pada 
berbagai masalah implementasi standar perlindungan 
dan menujukkan dengan tepat tindakan yang 
dibutuhkan untuk memastikan pegawai PBB dan mitra-
mitra pemerintah memperbaiki uji tuntas.

Berkenaan dengan proses pembaruan standar 
perlindungan Bank Dunia, perubahan kerangka kerja 
perlindunganmenjadi sorotan bahwaKelompok Bank 
Dunia harus mencakup semua instrumen keuangan 
(tidak terbatas pada yang dinamakan ‘pendanaan 
proyek’), termasuk Pinjaman Kebijakan Pembangunan 
(DPLs atau Development Policy Loans).7 Tanpa menyusun 
standar baru untuk mengelola resiko dalam pinjaman dan 
pendanaan programatik melalu badan-badan perantara, 
Bank Dunia terjebak dalam suatu jalan berbahaya yang 
dapat mengarah pada penerimaan satu kerangka kerja 
perlindungan yang tidak cocok untuk mencapai tujuan 
(Artikel 5 dan 7).  

Standar perlindungan telah dikembangkan secara 
tambal sulam [ad hoc] antar banyak lembaga dan 
badan-badan dunia serta ada satu kebutuhan mendesak 
untuk penyelarasan ke atas untuk memastikan semua 
standar perlindungan memenuhi norma dan kewajiban 
HAM internasional, perlindungan lingkungan dan 
pembangunan berkelanjutan (Artikel 5 dan 11). 
Masyarakat adat dengan kukuh terusmendesak agar 
standar perlindungan yang diterapkan pada tanah 
dan sumber daya mereka, atau standard perlindungan 
pada dampak atas kehidupan mereka, harus selaras 
dengan Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat. 
Masyarakat sipil dan kelompok keadilan sosial terus 
menekankan agar Bank Dunia harus membawa semua 
standar Bank Dunia sejalan dengan norma HAM 
internasional dan kewajiban-kewajiban terkait negara-

7 Bank Information Center (BIC) and Global Witness (2013) 
World Bank Safeguards & Development Policy Lending: A Primer on Why 
DPLs Should be Part of the Safeguard Review http://www.forestpeoples.org/
sites/fpp/files/publication/2013/04/dpl-primer-april2013.pdf
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http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/04/dpl-primer-april2013.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/04/dpl-primer-april2013.pdf
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negara peminjam. Mereka menjaga agar perlindungan 
lembaga keuangan publik dan swasta tidak berada 
di luar hukum internasional dan sebagai satu badan 
khusus PBB, Bank Dunia memiliki satu tugas untuk 
menegakkan dan memajukan HAM.8 Para pakar HAM 
PBB  telah menekankan hal ini dalam desakan mereka 
baru-baru ini terhadap Bank Dunia untuk memastikan 
konsistensi dengan standar HAM internasional dalam 
peninjauan yang sedang berjalan sekarang.9  

Memastikan implementasi yang berhasil
Kebanyakan artikel dalam laporan berkala kali ini 
menekankan kebutuhan mendesak bagi lembaga-
lembaga keuangan internasional, termasuk Bank Dunia, 
untuk memberlakukan penataan-penataan yang lebih 
ketat untuk memastikan implementasi standar-standar 
yang disepakati dalam desain proyek dan di lapangan. 
Tanpa pembentukan mekanisme penilaian risiko yang 
lebih efektif untuk memicu tindakan perlindungan 
pada awal dalam desain proyek, dan tanpa pengawasan 
dan pemantauan yang lebih baik, standar perlindungan 
tidak akan mencapai hasil-hasil yang diharapkan.10 
Banyak pengalaman masa lalu menunjukan, sejak awal-
awal penggunaan standar perlindungan sampai hari ini, 
mekanisme untuk implementasi yang efektif dari seluruh 
kerja Bank Dunia sangat penting untuk mencapai 
tujuan-tujuan dari upaya perlindungan. Sejak awal 
dari konsepsi proyek dan penilaian dampak persiapan 
sampai pengukuran capaian-capaian, berbagai risiko 
dan dampak sosial dan lingkungan jangka panjang harus 
ditempatkan di garis depan analisis Bank Dunia. 

Kesimpulan

Sementara volume dari pendanaan pembangunan 
resmi yang mengalir dari negara-negara Utara mungkin 
mengalami kemandekan sebab sedang terjadi krisis 
kredit, tetapi aliran-kucuran dari Bank-Bank Selatan dan 
sektor swasta akan meningkat pesat. BRICS baru saja 
mengumumkan rencana-rencana untuk membangun 
satu Bank Pembangunan Selatan untuk mendanai biofuel, 
pembangkit listrik tenaga air dan pembangunan nuklir,11 

8 See inter alia C.F. Amerasinghe, Principles of the Institutional 
Law of International Organizations (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1996); Henry G. Schermers & Niels M. Blokker, International 
Institutional Law: Unity within Diversity, 3rd rev. ed. (The Hague: Kluwer 
Law International, 1995); Sigrun Skogly, The Human Rights Obligations 
of the World Bank and International Monetary Fund (London: Cavendish 
Publishing, 2001), 84-87; Mac Darrow, Between Light and Shadow. The 
World Bank, The International Monetary Fund and International Human 
Rights Law (Oxford: Hart Publishing, 2003), and Philippe Sands & Pierre 
Klein (eds.), Bowett’s Law of International Institutions, 5th ed. (London: 
Sweet & Maxwell, 2001), 458-59.
9 Press Release, Office of the High Commissioner for Human 
Rights, April, 2013. http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Dis-
playNews.aspx?NewsID=13248&LangID=E
10 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publica-
tion/2013/04/implementation-submission-wb-april-2013-english.pdf
11 “Negara BRICS Setuju US50 Miliar Bank Pembangunan” Asian 

sementara itu investasi kalangan swasta besar-besaran 
terjadi dalam sektor sawit dan skema pembangunan 
industri pertanian lainnya  (kadang-kadang mencapai 
miliaran dollar untuk perusahaan individu perkebunan 
kelapa sawit di Afrika dan Asia). Pendanaan pembangunan 
skala luas dan berbagai dampak potensial bagi masyarakat 
hutan dan komunitas lainnya menggaris bawahi semakin 
meningkatnya kebutuhan bagi lembaga kuangan publik 
dan swasta untuk menerapkan standar perlindungan 
sosial dan lingkungan yang kuat dan berhasil. Bank-bank 
pembangunan Selatan wajib memberlakukan sistem 
perlindungan dan mekanisme akuntabilitas yang efektif. 
Sektor swasta juga harus menaikan peran mereka untuk 
memastikan bahwa investasi mereka berkelanjutan dan 
sungguh-sungguh menghormati HAM. 

Tahun 2013-14, Bank Dunia sedang dalam posisi yang 
sangat penting untuk meletakan suatu teladan bagi 
pendanaan pembangunan internasional. Bank Dunia 
harus memakai peninjauan dan pembaruan standar 
perlindungannya sendiri untuk menaikkan standar Bank 
Dunia untuk memenuhi norma dan kewajiban HAM 
serta memperluas cakupan perlindungan Bank Dunia 
pada berbagai instrumen pendanaan. Bank Dunia juga 
harus memperbaiki berbagai kekurangan sistemik dalam 
implementasi standar perlindungan melalui reformasi 
kelembagaan seluas-luasnya dan tindakan-tindakan 
sungguh-sungguh berarti dari hal prinsip menjadi 
praktek kebiasaan.

Tom Griffiths dan Helen Tugendhat (Program Pendanaan 
Bertanggung Jawab FPP)

Bacaan lebih lanjut:

•	 Peninjauan dan pembaruan standar perlindungan 
Bank Dunia:  http://www.forestpeoples.org/id/tags/
update-and-consolidation-world-bank-safeguard-
policies-2010-13 

•	 Bank Pembangunan Asia [Asian Development Bank]:  
http://www.forestpeoples.org/topics/responsible-
finance/asian-development-bank-adb  

•	 Bank Pembangunan Afrika [African Development 
Bank]: http://www.forestpeoples.org/topics/
responsible-finance/african-development-bank-afdb 

•	 Bank Pembangunan Inter-Amerika [Inter-American 
Development Bank]:  http://www.forestpeoples.
org/topics/responsible-finance/inter-american-
development-bank-idb 

•	 Fasilitas Lingkungan Global [Global Environment 
Facility]:  http://www.forestpeoples.org/topics/
responsible-finance/global-environment-facility-gef 

•	 World Bank’s International Finance Corporation: 
http://www.forestpeoples.org/topics/responsible-
finance/international-finance-corporation-ifc 

Scientist Magazine, Senin 15 April 2013
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http://www.forestpeoples.org/topics/responsible-finance/global-environment-facility-gef 
http://www.forestpeoples.org/topics/responsible-finance/global-environment-facility-gef 
http://www.forestpeoples.org/topics/responsible-finance/international-finance-corporation-ifc
http://www.forestpeoples.org/topics/responsible-finance/international-finance-corporation-ifc
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Pengalaman masyarakat 
adat dengan standar 

perlindungan

2. Pengalaman masyarakat 
adat Asia dengan kebijakan 
pinjaman lembaga-lembaga 
keuangan internasional: satu 

tinjauan pilihan  

Berbagai proyek dan intervensi program bank-
bank pembangunan multilateral memiliki satu jejak 
pelanggaran hak azasi manusia (HAM) sistematis dan 
meluas bagi masyarakat adat di Asia. Di banyak negara, 
masyarakat adat telah menjadi sasaran penggusuran 
dan kehilangan sumber penghidupan tradisional 
mereka. Pemicu berbagai pelanggaran HAM tersebut 
adalah pengabaian hak-hak masyarakat adat atas 
tanah, wilayah dan sumber daya mereka serta hak 
untuk memberikan keputusan bebas, didahulukan dan 
diinformasikan (KBDD/FPIC) atas berbagai proyek 
dan intervensi program, termasuk proyek-proyek atas-
nama pembangunan berkelanjutan dan pembangunan 
manusia. Diantara hal-hal tersebut adalah, proyek 
infrastruktur raksasa (konstruksi bendungan dan jalan 
raya) dan proyek-proyek “konservasi” lingkungan yang 
telah berdampak paling buruk pada masyarakat adat. 
Ada banyak contoh proyek-proyek semacam ini yang 
mengorbankan masyarakat adat di negara-negara Asia.  

Baik World Bank dan Asian Development Bank 
(ADB) memiliki kebijakan wajib Upaya Perlindungan 
Lingkungan dan Sosial mereka sendiri, sejumlah 
persyaratan yang mewajibkan untuk penghormatan 
HAM dan hak kolektif masyarakat adat masih lemah 
dan implementasinya terbukti bermasalah. Di saat 
banyak proyek saat ini dirancang dengan lebih baik 
dari sudut pandang masyarakat adat, dibandingkan 
proyek-proyek yang dijalankan di era tahun 1960an 
dan 1970an, namun dampak-dampak positif yang 
diinginkan dari pelaksanaan kebijakan tersebut dalam 
memastikan perlindungan lingkungan dan menghindari 
akibat-akibat sosial yang merugikan belum tercapai.  

ADB melakukan peninjauan kebijakan-kebijakan 
operasional perlindungan lingkungan dan sosial 

tahun 2008-2009 dan mengeluarkan Pernyataan 
Kebijakan Perlindungan yang memasukan Kebijakan 
Masyarakat Adat (IP Policy) yang lebih progresif. 
Kebijakan Masyarakat Adat (IP Policy) ADB sekarang 
mewajibkan penerapan keputusan bebas, didahulukan 
dan diinformasikan (FPIC/KBDD) dari masyarakat 
adat dalam proyek dan intervensi program yang 
mempengaruhi tanah, wilayah dan sumber daya mereka, 
warisan budaya dan potensi mereka tergusur. Meskipun 
begitu, kebijakan operasional tersebut masih lemah 
dalam menghormati proses pengambilan keputusan 
kolektif masyarakat adat. Kebijakan ini juga masih 
lemah dalam mendefinisikan persetujuan “dukungan 
masyarakat luas.” Komitmen Manajemen ADB dan 
badan-badan rekanan yang bertanggung jawab dalam 
pemerintah peminjam untuk menerapkan Kebijakan 
MA masih harus diuji-coba.

World Bank (WB) terus menerapkan kebijakan  lama 
mengenai masyarakat adat, Kebijakan Operasional 4.10 
(walaupun kebijakan ini masih dalam peninjauan). 
Kebijakan ini merupakan satu-satunya kebijakan dari 
bank-bank pembangunan multilateral yang tidak 
mengakui hak masyarakat atas keputusan bebas, 
didahulukan dan diinformasikan (FPIC/KBDD). World 
Bank belum sungguh-sungguh menanggapi temuan-
temuan peninjauan internal 2011 atas implementasi 
Kebijakan Operasional (OP) 4.10.12 Tinjauan ini 
memalukan, dengan temuan-temuan berikut:

•	 Walaupun sebagian besar proyek benar-benar 
mendata berbagai manfaat bagi masyarakat adat, 
dalam banyak proyek mereka tidak menjawab 
dampak-dampak negatif bagi masyarakat adat, 
khususnya dampak jangka panjang atau dampak 
tidak langsung; 

•	 Sangat tidak menghargai perlindungan atau 
pemajuan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan 
sumber daya; 

•	 Tidak ada mekanisme keluhan yang memadai yang 
disusun oleh proyek;

•	 Dimana hak-hak sumber daya tidak diakui proyek-
proyek yang mempengaruhi hak atas tanah dan hak 
atas air sering tidak mempertimbangkan upaya-
upaya untuk penyelesaian hak-hak tanah dan sumber 
daya yang sangat penting untuk kesejahteraan dan 
keberlanjutan jangka panjang komunitas masyarakat 
adat dan budaya mereka; 

•	 Informasi proyek dan dokumentasi proses proyek 
benar-benar kurang.

 
Tinjauan ini menemukan bahwa  adanya pembatasan 
pelibatan masyarakat luas dan informasi yang dapat 

12 World Bank, Implementation of the World Bank’s Indigenous 
Peoples Policy: A Learning Review (FY 2006-2008), August 2011

55
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dipercaya tentang bagaimana proses perolehan dukungan 
dilakukan dan ini merupakan hal lain yang memerlukan 
banyak perbaikan.

Kasus-kasus berikut ini mewakili berbagai pengalaman 
masyarakat adat terdampak proyek dan intervensi 
program yang didanai oleh lembaga keuangan 
internasional.

Laos
 
Provinsi Khammouane, Provinsi Vientiane dan Xieng 
Khouang
Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Laos PDR 
(GoL) menganggap energi hidro menjadi pendorong 
utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. 
Tujuannya adalah untuk mengubah negara tersebut 
menjadi “the battery of Southeast Asia atau baterainya 
Asia Tenggara” dengan memanfaatkan kekuatan sungai-
sungai. Untuk mencapai tujuan ini, Pemerintah Laos 
menerima bantuan dana dari Lembaga Keuangan 
Internasional [LKI/IFI] termasuk Bank Dunia dan 
ADB. Dalam rencana pembangunan sektor energinya, 
Pemerintah Laos memasukan 72 bendungan besar baru, 
12 diantaranya sedang dalam pembangunan dan hampir 
25 buah masih dalam tahap perencanaan akhir.13 Dalam 
kasus bendugan besar seperti Nam Thuen 2 (NT2) dan 
Nam Ngum 3 (NN3), masyarakat adat dalam komunitas 
terdampak menderita penggusuran ekonomi dan sosial 
selain kepunahan keanekaragaman hayati. 

Bendungan NT2 di Provinsi Khammouane berdampak 
langsung terhadap lebih dari 120.000 penduduk yang 
tinggal di kawasan hilir dengan merusak pilihan-pilihan 

13 International Rivers, data tersedia di:  http://www.international-
rivers.org/campaigns/laos

sumber penghidupan dan perikanan, membanjiri kebun-
kebun bantaran sungai dan mempengaruhi kualitas air. 
Ada 6,300 masyarakat adat di Nakai Plateau, dipindahkan 
untuk membuka jalan untuk waduk tersebut.  Orang 
Vietic yang jumlahnya memang sedikit, merupakan 
masyarakat adat yangpaling rentan di Laos, dipaksakan 
pindah ke desa-desa pemindahan melanggar kebijakan 
operasional Bank Dunia dan ADB mengenai masyarakat 
adat. Pernah dilaporkan bahwa banyak diantara mereka 
meninggal akibat hidup di desa pemindahan, akibat 
berbagai sebab kejiwaan dan fisik. Saat ini masyarakat 
adat terdampak yang tinggal di desa-desa transmigrasi 
belum diberikan tanah dan tidak menerima ganti rugi 
atas hilangnya harta benda mereka.

Komitmen untuk tanah dan ganti rugi dalam dokumen-
dokumen perincian rencana proyek sebagian masih 
belum dipenuhi. Akibat kehilangan tanah dan sumber 
daya alam, ketahanan pangan tetap menjadi masalah 
bagi masyarakat adat yang terkena dampak. Walaupun 
bahan kebutuhan untuk perumahan, listrk, jalan, 
sekolah, dan balai kesehatan disediakan di desa-desa 
transmigrasi, masih ada keraguan besar bahwa mata 
pencaharian masyarakat adat akan dipulihkan setara 
dengan masa sebelum pemindahan, layak secara budaya 
dan berkelanjutan di masa depan. Kualitas tanah tidak 
subur di desa transmigrasi semakin memperburuk 
keadaan warga desa dan tidak bisa menanam sumber 
makanan cukup untuk memberi makan keluarga 
mereka, dan membayar tagihan listrik. Produksi jangka-
panjang waduk perikanan juga diragukan dan, bertolak 
belakang dengan beberapa pengaturan yang disepakati 
dalam Rencana Pembangunan Masyarakat Adat, para 
pendatang merambah kawasan hutan masyarakat 
milik warga desa14 Sementara itu, bendungan NN3 

14 Kebijakan Masyarakat Adat ADB saat mendanai NT2 mewajib-

Anak-anak di Dataran Tinggi Nakai di Laos sebelum Bendungan 
Nam Theun 2 dibangun. Desa ini sekarang kebanjiran oleh mata 
air dan banyak anggota komunitas dipaksa pindah ke desa-desa 

transmigrasi © International Rivers

Para pekerja konstruksi di Bendungan Nam Theun 2 – 2008. 
Bendungan tersebut membawa dampak negatif bagi masyarakat 
lokal yang kehilangan sumber penghidupan mereka © Marcus 

Rhinelander/International Rivers

http://www.internationalrivers.org/campaigns/laos
http://www.internationalrivers.org/campaigns/laos
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(juga diusulkan agar didanai oleh ADB) di Provinsi 
Vientiane dan Xieng Khouang, diharapkan selesai 2016, 
akan menenggelamkan satu kawasan seluas 3,769 km² 
mengorbankan sekitar masyarakat adat Lao-Tai (42%), 
Khmu (33%), Hmong (25%) dan Yao. 

Utara-Timur India

Meghalaya, Manipur, Nagaland
Di Utara-Timur India, LKI besar terutama Bank Dunia, 
ADB dan Japan Bank for International Cooperation 
(JBIC) paling aktif dalam menyediakan dukungan 
dalam sektor transportasi, listrik dan energi, partisipasi 
perdagangan dan sektor swasta, pembangunan perkotaan, 
agribisnis dan pariwisata. Kebanyakan proyek di Utara-
Timur India, masyarakat adat tidak diajak berunding 
dengan memadai sebelum proyek pembangunan raksasa 
dijalankan. Satu contoh semacam itu adalah pembangkit 
Lafarge Surma Cement (LSC), proyek pertama Kerjasama 
Ekonomi Subregional Asia Selatan (SASEC), sebuah 
inisiatif untuk Asia tanpa-batas yang didanai oleh ADB. 
Pembangkit LSC, sebenarnya berada di Bangladesh 
tetapi sumber bahan bakunya berasal dari Meghalaya, 
India, berdampak terhadap masyarakat adat Khasi di 
negara bagian Meghalaya, India. Saat ini, keluarga-
keluarga korban sudah berjuang untuk mendapatkan 
ganti rugi atas tanah dan sumber penghidupan yang 
hilang akibat proyek LSC. Seperti proyek-proyek 
IFI/LKI, transportasi besar dan proyek energi telah 
dilaksanakan atau sedang digagas oleh perusahaan swasta 
dan lembaga pemerintah di wilayah Utara-Timur India. 
Sebagai contoh, Tipaimukh Multipurpose Hydroelectric 
Project (TMHEP) di Manipur, dan bendungan Mapithel 
di Nagaland mendatangkan banyak ancaman besar 
untuk masyarakat adat Hmar, Naga dan Kuki. Proyek 
TMHEP, akan membanjiri 311 kilometer persegi lahan, 
memindahkan 90 desa sebagian besar masyarakat adat 
Hmar dan masyarakat Zeliangrong, dan 7,8 juta pohon 
dan 27.000 rumpun bambu ditumbangkan dalam 
kawasan berhutan seluas 25.822 ha.
   
Nepal

Di Nepal, selain mendanai proyek-proyek kesehatan 
dan pendidikan, Bank Dunia dan ADB juga mendanai 
sistem transportasi dan bendungan pembangkit listrik 
tenaga air. Contoh terbaru adalah termasuk dua proyek 
bendungan pembangkit listrik tenaga air – ‘Kabeli 
A Hydropower’ dan ‘Tanahu Hydropower Project’ 
- yang dalam pelaksanaan. Dampak-dampak detail 

kan satu ‘Rencana Pembangunan Masyarakat Adat (IPDP)’ dibentuk di-
mana masyarakat mungkin terkena dampak. Di beberapa negara kebijakan 
IPDP mungkin mengacu pada istilah-istilah berbeda karena sensitif secara 
politik, seperti kasus di Republik Rakyat Demokatik Lao [Lao PDR] 
dimana disebut ‘Rencana Pembangunan Suku Minoritas’. Persyaratan-
persyaratannya mirip sekali

proyek waduk tersebut terhadap masyarakat adat masih 
belum dipastikan. Pada saat bersamaan, proyek-proyek 
yang “tidak berbahaya” yang didanai oleh IFI/LKI 
seperti proyek pembangunan pertanian, tidak dengan 
sendirinya membawa hasil positif kepada masyarakat 
adat sebab kurangnya peran serta masyarakat adat atau 
penilaian yang keliru terhadap proyek-proyek tersebut 
oleh IFI/LKI. Sebuah studi kasus mengenai proyek 
pengembangan pertanian komersial didanai oleh ADB 
menyimpulkan bahwa tanaman bernilai tinggi yang 
diberikan oleh proyek tersebut, selain meningkatkan 
pendapatan dalam waktu singkat, juga mempengaruhi 
benih-benih tradisional, kesuburan tanah dan sistem 
pengelolaan hama masyarakat adat di Nepal. 

Malaysia

Negara bagian Sarawak
Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Batang Ai (Hydro 
Electric Power/HEP) di Sarawak dibangun antara 1980 
dan 1985 di jantung tanah wilayah tradisional masyarakat 
Iban. Proyek ini memindahkan sekitar 3.000 penduduk 
Iban dari 21 rumah betang mereka dan mereka dipaksa 

7

Pabrik Semen Lafarge Surma, sebagian didanai oleh Bank Pemban-
gunan Asia, merugikan masyarakat adat Khasi di Meghalaya, India, 

yang kehilangan dan tanah dan sumber penghidupan mereka 
akibat proyek tersebut © Ram Wangkheirakpam (AIPP)
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berpindah dalam kawasan lahan Lemanak-Batang Ai 
yang dikelola oleh Sarawak Land Consolidation and 
Rehabilitation Authority. Dengan dana dari ADB, 
proyek pembangkit listrik tenaga air [HEP] terbesar di 
Malaysia ini mencaplok bidang tanah seluas 40.000 are 
[setara 16,187 ha], dimana 20,000 are diantaranya telah 
terendam air, merusak hutan dan lahan yang sangat luas 
milik adat, termasuk ladang, buah-buahan dan tanah-
tanah leluhur. 

Orang Iban yang dipindahkan mengalami banyak 
masalah dan merasa bahwa mereka telah diperlakukan 
tidak adil. Daftar berikut adalah kesengsaraan sosial 
ekonomi yang diderita oleh 18.000 masyarakat adat 
di Batang Ai sampai sekarang, walaupun bendungan 
pembangkit listrik tenaga air Batang Ai telah berjalan 
selama 25 tahun15: 

•	 Hanya satu are tanah yang diterima setiap keluarga 
dari sebelas are tanah yang dibuka yang dijanjikan 
kepada mereka. 

•	 Mereka tidak menerima bantuan dalam bentuk 
apapun untuk pembangunan kembali sebagaimana 
dijanjikan. 

•	 Banyak keluarga tidak siap untuk menjalani cara 
hidup yang baru ini; sehingga banyak yang tidak 
dapat menyesuaikan. 

•	 Sertifikat tanah hanya dikeluarkan satu per keluarga 
dan diberikan kepada laki-laki; perempuan tercerabut 
dari kepemilikan tanah. 

•	 Tahun 2009, bukan hanya  keluarga yang 
dipindahkan, tetapi  seluruh anggota masyarakat 
Batang Ai tidak memiliki akses transportasi umum, 
telekomunikasi terbatas, pasokan listrik yang buruk, 
pasokan-air sering tersendat, fasilitas kesehatan dan 
medis buruk, dan kesempatan kerja terbatas.

Di pihak lain, ADB menggambarkan pemindahan 
2.800 jiwa penduduk Iban oleh bendungan tersebut 
sebagai satu contoh “program yang sensitif budaya dan 
aman secara ekonomi” karena “kebijakan dan rencana 
...diperiksa dan disiapkan dengan hati-hati.”16 Walaupun 
begitu, hal lainnya cukup menjanjikan. Sebuah makalah 
ulasan yang dikerjakan oleh World Commission on Dams 
sebagai bagian dari penilaiannya atas berbagai dampak 
bendungan dalam masyarakat adat menyatakan: “Orang 
Iban dirayu untuk pindah dengan janji perumahan 
gratis, air gratis, listrik gratis dan 11 are bidang tanah 
per keluarga. Kenyataan telah membuktikan sebuah 
pengalaman pahit. Mereka tidak hanya dipindahkan 

15 http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2009/4/1/trielection
s/20090401150731&sec=trielections
16 Asia Development Bank quoted in Colchester, M., 1999, http://
www.the cornerhouse.org.uk/resource/dams-incorporated#index-01-01-
00-00-fn061.

dalam satu skema tanah pemerintah tetapi juga dipaksa 
merubah jalan hidup mereka secara radikal. Budidaya 
padi terbukti gagal pada teras-teras yang disiapkan untuk 
meraka dan mereka diwajibkan tergabung sebagai petani 
mitra dalam sebuah skema perkebunan. Menurut sebuah 
studi, pendapatan menurun tajam, 60% kepala keluarga 
berada dibawah garis kemiskinan Negara, dimana 
sebagian besar responden melaporkan bahwa lahan 
terbatas merupakan masalah utama mereka.”17 Otoritas 
Konsolidasi dan Rehabilitasi Lahan Sarawak (SALCRA) 
menjalankan perkebunan dimana tanah tempat dimana 
orang Iban dipindahkan. Kaum perempuan menderita 
akibat prosedur pemindahan tidak adil. Sebagai contoh, 
ganti rugi seharusnya dibayar kepada laki-laki dan 
perempuan sebagai pemilik bersama atas tanah, ternyata 
hanya dibayarkan kepada laki-laki “kepala keluarga”. 

Indonesia

PT WEDA Bay Nickel, pulau Halmahera, Maluku Utara
Hutan Tobelo (Tugutil) adalah penduduk pribumi yang 
hidup berpindah menghuni hutan dataran di pulau 
Halmahera. Mereka hidup dari berburu, meramu dan 
mencari sagu di kawasan dataran rendah. Masyarakat 
Hutan Tobelo secara umum dikategorikan ke dalam dua 
kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang telah 
dipindahkan di desa-desa tetapi masih tetap kembali ke 
tempat-tempat tua di hutan. Kelompok kedua masih 
sepenuhnya hidup berpindah-pindah dan menyebut diri 
mereka sebagai O hongana ma nywa atau ‘orang hutan’. 
Walaupun jumlah seluruh mereka sulit diperkirakan, 
kelompok ini terdiri dari sekitar 100 orang18. 

17 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publica-
tion/2010/08/damsipsethnicminoritiesnov00eng.pdf
18 http://www.earthworksaction.org/files/publications/EW_re-
view_WedaBayNickel_biodiversity.pdf

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Batang Ai (Hydro Electric 
Power/HEP) di Sarawak ini memindahkan sekitar 3.000 penduduk 

Iban © Iban Longhouse in Lemanak, Sarawak

http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2009/4/1/trielections/20090401150731&sec=trielections 
http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2009/4/1/trielections/20090401150731&sec=trielections 
http://www.the cornerhouse.org.uk/resource/dams-incorporated#index-01-01-00-00-fn061
http://www.the cornerhouse.org.uk/resource/dams-incorporated#index-01-01-00-00-fn061
http://www.the cornerhouse.org.uk/resource/dams-incorporated#index-01-01-00-00-fn061
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/damsipsethnicminoritiesnov00eng.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/damsipsethnicminoritiesnov00eng.pdf
http://www.earthworksaction.org/files/publications/EW_review_WedaBayNickel_biodiversity.pdf
http://www.earthworksaction.org/files/publications/EW_review_WedaBayNickel_biodiversity.pdf
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Tahun 2004, pemerintah Indonesia menyatakan 167.300 
hektar kawasan ini sebagai Cagar Alam Aketajawe dan 
Hutan Lindung Lalobata untuk melindungi paling 
sedikit 23 spesies burung; dikatakan bahwa jenis 
burung-burung tersebut tidak ditemukan dimanapun 
di muka bumi. Meskipun begitu, PT Weda Bay Nickel 
(WBN), diizinkan melakukan eksplorasi dan kegiatan 
pembangunan pertambangan lainnya di dalam taman 
nasional tersebut. Kontrak Kerja proyek WBN mencapai 
54.874 ha yang didalamnya adalah kawasan penyangga 
taman nasional tersebut. Kawasan ini mengandung 
bakau dan hutan rawa air tawar, berbagai jenis habitat 
hutan dataran rendah, dan hutan rendah pantai. Kurang 
dari separuh dari seluruh kawasan ditetapkan sebagai 
Hutan Lindung oleh Kementerian Kehutanan. 
 
Dalam tahapan ini kegiatan pertambangan WBN, telah 
meminta Multilateral Investment Guarantee Agency 
(MIGA) atau Badan Penjamin Investasi Multilateral, satu 
cabang khusus Kelompok Bank Dunia, untuk menjamin 
proyek tersebut berkenaan dengan resiko politik. Dewan 
MIGA mengesahkan jaminan untuk tahap kelayakan 
proyek pada 13 Juli 2010 sebesar USD207 juta selama 
tiga tahun.19 Jaminan ini mencakup perang, pengambil-
alihan kerusuhan sipil, non-transfer dan pelanggaran 
kontrak. Meskipun begitu, dalam Peninjauan Lingkungan 
dan Sosial dilakukan oleh MIGA tentang uji tuntas 
yang dilaksanakan pada pertengahan 2010, ditemukan 
dampak-dampak potensial penting akan terjadi selama 
konstruksi dan tahapan-tahapan kegiatan. Dampak-
dampak tersebut termasuk erosi keanekaragaman hayati, 
pembuangan limbah cair dan gelombang penduduk 
pendatang. Berkaitan dengan penduduk yang tinggal 
di hutan, laporan tersebut menyatakan: “kegiatan-
kegiatan proyek akan mengganggu gerakan mereka 
dan menyebabkan perubahan terhadap pola sumber 
penghidupan dan kesulitan... Mungkin juga akan 
ditemukan situs-situs peninggalan milik kelompok 
masyarakat adat setempat.”20 Kawasan rencana 
pertambangan masih merupakan bagian dari usulan 
zona penyangga untuk taman nasional. Hutan tersebut 
juga merupakan tanah masyarakat adat Tobelo Hutan, 
dan mewakili habitat-habitat penting bagi sejumlah 
spesies endemik dan dilindungi. 

Banyak keprihatinan telah disampaikan bahwa proyek 
tersebut akan berdampak buruk pada keanekaragaman 
hayati, seperti kehancuran paling sedikit 4.000 – 11.000 
ha hutan tropis basah, dan kerusakan antara 2.000 – 
6.000 ha (30%) Hutan Lindung di kawasan proyek 
pertambangan21. Yang paling utama adalah terancamnya 

19 http://www.miga.org/projects/index.cfm?stid=1759
20 Information on the Forest Tobelo and the impacts of the min-
ing operations of WEDA on them are sourced from http://www.miga.org/
documents/WedaBay_ESRS.pdf
21 www.earthworksaction.org/pubs/EW_review_WedaBayNickel_

keberlanjutan kehidupan sosial budaya orang Tobelo 
Hutan  karena dampak buruk proyek pertambangan ini 
dalam kawasan mereka.

Untuk menyelesaikan warisan kegagalan atau proyek-
proyek yang merusak dalam tanah dan wilayah 
masyarakat adat, banyak lembaga keuangan bekerja di 
Asia perlu memberikan perhatian lebih daripada sekedar 
janji manis standar-standar perlindungan mereka bikin 
sendiri.  Lembaga keuangan perlu menangani berbagai 
kendali penting untuk implementasi lebih baik atas 
kebijakan perlindungan mereka, termasuk lemahnya 
kemauan politik di sebelah pihak pemerintah-pemerintah 
Asia. Selain itu, standar-standar itu sendiri penting 
untuk diperbaiki dan dinaikan sesuai dengan kewajiban-
kewajiban internasional pemerintah, termasuk 
kewajiban menerapkan Deklarasi PBB mengenai Hak-
hak Masyarakat Adat.

Artikel ini disediakan oleh Asia Indigenous Peoples Pact 
(AIPP) atau Pakta Masyarakat Adat Asia. Asia Indigenous 
Peoples Pact (AIPP) adalah organisasi regional yang 
dibentuk tahun 1988 oleh gerakan masyarakat adat. 
AIPP memperjuangkan kemajuan dan pembelaan hak 
masyarakat adat dan HAM, termasuk kerja advokasi 
dalam isu dan masalah masyarakat adat di Asia. 

biodiversity.pdf
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3.  IDB, Camisea dan 
Peru: Sebuah maaf, cerita 
perlindungan penyesalan

Bank Pembangunan Antar-Amerika atau Inter-
American Development Bank (IDB) memainkan 
satu peran katalis dalam pembangunan proyek gas 
Camisea di wilayah Amazon Peru tahun 2002/2003 
walaupun tidak ada kebijakan khusus bagi proyek-
proyek yang berdampak bagi masyarakat adat. 
Ketika IDB menerapkan kebijakan tersebut pada 
tahun 2006, satu ketentuan penting diabaikan saat 
bank membuat pinjaman sebesar US$400 juta tahun 
berikutnya. Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh 
Bank untuk seyogyanya ‘melindungi’ satu kawasan 
cadangan bagi masyarakat adat dalam ‘pengasingan 
sukarela’ yang terdampak langsung oleh proyek 
Camisea telah menunjukan bahwa proyek itu gagal 
total dan kini kelihatan jadi ironis oleh sejumlah 
rencana perluasan kegiatan operasi segera didalam 
kawasan Cadangan – rencana-rencana yang sedang 
hampir disetujui oleh IDB. 

IDB memainkan peran katalis dalam pembangunan 
proyek gas Camisea di wilayah Amazon Peru. Sebagai 
contoh, tahun 2002 IDB menyetujui pinjaman senilai 
US$5 juta kepada pemerintah Peru untuk memperkuat 
kapasitasnya untuk memantau ‘aspek lingkungan dan 
sosial’ proyek tersebut dan membuat berbagai inisiatif 
pembangunan di dalam kawasan yang terkena dampak 
proyek,22 dan tahun 2003 sejumlah US$75 juta 
pinjaman kepada konsorsium swasta, Transportadora 
de Gas del Peru (TGP), untuk berbagai operasi industri 
hilir.23 Keterlibatan IDB sendiri  sangat penting sebab 
ini mendorong lembaga keuangan lainnya untuk 
memberikan pinjaman. Pada gilirannya hal ini menjadi 
begitu penting setelah kritik pedas terhadap proyek 
Camisea menganai masalah sosial dan lingkungan 
disampaikan oleh masyarakat sipil, dan kenyataan 
bahwa beberapa lembaga keuangan seperti Citigroup, 
Bank Ekspor-Impor AS dan Bank Perusahaan Investasi 
Swasta Luar Negeri Pemerintah Amerika (OPIC), telah 
menolak untuk terlibat. 

Satu kritikan penting adalah bahwa proyek Camisea 
terletak di wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat 
dalam ‘pengasingan sukarela.’ Sebenarnya, 74% dari 
konsesi yang paling penting di kawasan Camisea, 

22 http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.
html?id=PE0233
23 http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.
html?id=PE0222

disebut ‘Lot 88’, dan diusahakan oleh satu konsorsium 
swasta yang dipimpin oleh Pluspetrol sangat dipaksakan 
atas Cagar Alam Kugapakori-Nahua-Nanti (KNNR 
atau Kugapakori-Nahua-Nanti Reserve) yang dibangun 
untuk ‘menjamin hak masyarakat pribumi Kugapakori 
dan Nahua atas tanah dimana mereka hidup secara 
tradisional.’24 Pastinya pinjaman IDB tahun 2002 dan 
2003 melanggar beberapa kebijakannya sendiri tentang 
proyek yang mengorbankan masyarakat adat? Ya dan 
tidak. Ya, sebab Panduan Dampak Lingkungan dan 
Sosial IDB yang kemudian berlaku menyatakan bahwa 
masyarakat adat harus setuju dengan proyek-proyek 
yang mempengaruhi mereka, dan tidak karena IDB 
tidak memiliki satu kebijakan khusus tentang masyarakat 
adat saat itu.25   

Tahun 2007 IDB meningkatkan keterlibatannya di 
Camisea dengan menyetujui pinjaman senilai US$400 
juta kepada satu konsorsium swasta lainnya, Peru 
LNG, untuk sejumlah operasi industri hilir yang 
baru.26 Pinjaman ini disetujui kendati ada kritik terus 
menerus dan detail atas dampak sosial dan lingkungan 
proyek Camisea, khususnya pada masyarakat adat, 
termasuk mereka yang hidup di ‘pengasingan sukarela.’ 
Pinjaman ini juga disetujui kendati pada tahun 2006 
IDB memberlakukan kebijakan khusus tentang 
masyarakat adat, berjudul ‘Kebijakan Operasional 
tentang Masyarakat Adat’. Kebijakan ini memberikan 
perlindungan khusus bagi ‘masyarakat terasing’ yang 
menetapkan bahwa IDB akan ‘mengakui, menghormati 

24 Ministry of Agriculture, Ministerial Resolution No. 00046-90-
AG/DGRAAR, 14 February 1990.
25 Anne Deruyttere, Perceived Challenges to Recognition on Prior 
and Informed Consent of Indigenous Peoples and other Local Communi-
ties: The experiences of the Inter-American Development Bank, Sustain-
able Development Law & Policy, Volume 4, Issue 2 Summer 2004: Prior 
Informed Consent: p. 40.
26 http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.
html?id=PE-L1016
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dan melindungi  tanah dan wilayah, kesehatan, 
lingkungan dan budaya [masyarakat terasing]’ dan 
hanya ‘mendanai proyek-proyek yang menghormati hak 
masyarakat adat untuk tetap dalam keadaan terasing dan 
hidup bebas sesuai dengan budaya mereka.27 Meskipun 
ada ketentuan ini, sebelum persetujuan pinjaman 
US$400 juta, IDB telah mengakui bahwa operasi baru 
‘fasilitasi-fasilitas terkait’ akan semakin berdampak pada 
‘masyarakat adat hidup di pengasingan sukarela di dalam 
Wilayah Cadangan Nahua-Kugapakori.’28 Bagaimana ini 
menghormati keadaan mereka yang ‘terasing’?

Walaupun ‘Panduan Operasi’ untuk kebijakan IDB 
tentang masyarakat adat mengakui kewajibannya 
untuk mematuhi hukum nasional dan internasional, 
termasuk kasus hukum sistem Inter-Amerika, faktanya 
sekarang adalahkebijakan kini jauh tertinggal dari 
standar internasional yang berkembang pesat mengenai 
masyarakat adat ‘terasing’. Tahun lalu kantor Komisi 
Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) mengeluarkan 
‘panduan’ yang merekomendasikan bahwa wilayah 
‘masyarakat terasing’ tidak boleh ‘disentuh’, menyuarakan 
desakan oleh banyak organisasi masyarakat adat selama 
bertahun-tahun. Komite PBB tentang Penghapusan 
Diskriminasi Rasial (CERD) telah mengungkapkan 
keprihatinannya seputar berbagai kegiatan ekstraktif 
dalam wilayah-wilayah mereka dan menyarankan 
penghentian sementara, dan Komisi HAM Inter-
Amerika mendukung penangguhan kegiatan ekstraktif, 
dan Komisi HAM Inter-Amerika terus menekankan 
tugas-tugas negara untuk melindungi masyarakat adat. 
Secara lebih umum, Organisasi Buruh Internasional 
(ILO) dan Pengadilan HAM Inter-Amerika telah begitu 
tegas menekankan adanya hak masyarakat adat untuk 
turut serta dalam pengambilan keputusan mengenai 
proyek-proyek yang berdampak pada mereka – yang 
sulit dilakukan dengan masyarakat ‘terasing’ tanpa 
mempertaruhkan mereka dalam bahaya. Lebih khusus 
lagi, pada bulan Maret 2013 CERD PBB bahkan 
mendesak pemerintah Peru untuk menghentikan 
sementara rencana-rencana untuk memperluas proyek 
Cemisea didalam kawasan Cadangan KNNR.29 Kendati 
demikian, dibalik semua standar tersebut dan hak 
hukum yang dijabarkan dengan jelas, kebijakan IDB 
tentang masyarakat adat menyatakan IDB siap mendanai 
proyek-proyek dengan ‘berpotensi lansung atau tidak 
langsung mengorbankan masyarakat (‘terasing’), tanah dan 
wilayah mereka, atau jalan hidup mereka.’

IDB mungkin mencoba untuk mempertahankan 
keterlibatannya dalam Camisea dengan mengutip 

27 http://tinyurl.com/cym78p4
28 IDB (2006) Environmental and Social Strategy: Peru LNG 
Project Project Number: PE-L1016, IDB, Washington, July, 2006.
29 http://www.forestpeoples.org/tags/expansion-peru-s-camisea-
gas-project-peruvian-amazon

beberapa komitmen sosial dan lingkungan yang mereka 
desakkan sebagai satu syarat pinjamannya tahun 2002 
dan 2003 – beberapa diantaranya diterapkan terhadap 
operasi yang didanai oleh IDB, misalnya industri 
hilir TGP serta operasi-operasi yang tidak didanai IDB. 
Meskipun begitu, organisasi masyarakat sipil di Peru 
telah melaporkan bahwa banyak syarat-syarat tersebut 
sama sekali belum dipenuhi,30 dan bahkan ketika 
kalaupun mereka penuhi, namun pemenuhan tersebut 
bermakna kecil atau bahkan tidak ada artinya sama sekali. 
Sebagai contoh, komitmen paling penting pemerintah 
Peru tentang masyarakat ‘terasing’ adalah melindungi 
KNNR dengan meningkatkan status hukum mereka. 
Hal ini dilakukan melalui satu Keputusan Mahkamah 
Agung bulan Juli tahun 2003 yang menyatakan bahwa 
‘pembangunan kegiatan-kegiatan ekonomis’ dan ‘hak 
baru untuk memanfaatkan sumber daya alam didalam 
kawasan cadangan’ adalah ‘dilarang’, tetapi Keputusan 
ini sekarang diabaikan oleh rencana Pluspetrol 
untuk memperluas kegiatan operasinya di kawasan 
Cadangan. Satu kajian dampak lingkungan (EIA) untuk 
pembangunan tiga sumur disetujui oleh Menteri Energi 
Peru tahun 2012, dan penilaian dampak lingkungan 
untuk 18 sumur baru, membangun 10 km jalur pipa dan 
melakukan uji seismik 2D dan 3D – hampir semuanya 
dijadwalkan masuk sangat jauh dalam KNNR – hingga 
kini menanti persetujuan. 

Dalam putaran lebih lanjut saat ini jelas terlihat bahwa 
perluasan tersebut tidak bisa jalan tanpa persetujuan 
resmi dari IDB, dibawah komitmen khusus (tapi tidak 
dibuka) dengan syarat dari US$75 juta pinjaman IDB 
kepada TGP. Dokumen-dokumen IDB tahun 2003 
menyatakan bahwa ‘jika ada perluasan atau kerja-kerja 
baru (misalnya, pembuatan lubang jalur pipa, dll.) yang 
mungkin akan berdampak penting atau bahaya terhadap 
lingkungan dan masalah sosial, Komponen Proyek 
perusahaan harus: (a) menyusun dan menerapkan 
sepenuhnya Peninaian Dampak Lingkungan dalam 
bentuk dan substansi yang memuaskan IDB. . .’ 31 
Kantor Hubungan Eksternal IDB, telah menegaskan 
hal in: ‘EIA wajib memuaskan IDB. Hal ini tidak 
dimasukan aturan kesepakatan bersama sebab TGP tidak 
bertanggung jawab bagi komponen hulu tetapi dalam 
Upstream Consortium Support Agreement (UCSA).’32 IDB 
menganjurkan agar Ferriter menyatakan bahwa UCSA 
adalah ‘rahasia’ dan, tanggal 5 April, tidak satupun EIA 
untuk tiga sumur ataupun 18 sumur, jalur pipa dan 
uji seismik ‘memuaskan bagi IDB.’ Tetapi bagaimana 

30 Lihat dua contoh DAR, 2007 ‘Diagnóstico Situacional del 
Nivel de Cumplimiento de los Compromisos asumidos por el Gobierno 
del Perú en el ámbito del Proyecto Camisea’ and DAR/Acción Cuidadana 
Camisea, 2007, ‘Los 21 Compromisos Socioambientales de Camisea: 
Mucho Camino por Andar.’ 
31 Laporan Dampak Lingkungan dan Sosial IDB tertanggal Juni 
2003 mendata sebagian besar dari komitmen-komitmen
32 John Ferriter, komunikasi pribadi.
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mungkin pernah bisa ‘memuaskan’, mengingat komitmen 
IDB seharusnya berusaha untuk ‘melindungi’ KNNR 
dan kebijakan IDB mengenai masyarakat adat yang 
menegaskan ‘mengakui, menghormati dan melindungi 
tanah dan wilayah, kesehatan, lingkungan dan budaya 
(‘masyarakat terasing’)’?

Tentu saja, apa yang kelihatannya sangat ironis, bahwa 
Desember tahun lalu IDB akan memberikan US$1 juta 
kepada pemerintah Peru untuk melindungi wilayah 
cadangan masyarakat ‘terasing’ dengan mengubah status 
hukum mereka dan mengubah mereka dari ‘reservas 
territoriales’, sama seperti KNNR sekarang ini, menjadi 
‘reservas indígenas’, satu kategori baru dibentuk oleh 
satu undang-undang tahun 2006. Undang-undang 
ini menyatakan bahwa ‘reservas indígenas’ adalah ‘tak 
terhintung nilainya’ dan dilarang ‘setiap bentuk kegiatan 
yang berbeda dari adat-istiadat leluhur dan  berbeda 
daripemanfaatan oleh masyarakat adat yang hidup di 
dalamnya’, tetapi peraturan ini memasukan satu celah, 
Pasal 5, Ayat C, yang menyatakan bahwa sumber daya 
alam dapat eksploitasi jika dianggap ‘penting’ oleh 
pemerintah. Dalam kasus KNNR, perubahan dari 
‘reserva territorial’ menjadi ‘reserva indígena’ berarti 
memindahkan ‘perlindungan’ yang diberikan oleh 
Keputusan Mahkamah Agung, yang akan terus merusak 
salah satu dari syarat-syarat IDB sendiri dan akhirnya 
melemahkan kawasan cadangan.

Dengan memperhatikan semua ini, tidak mengagetkan 
bahwa dalam penolakan baru-baru ini atas ekspansi 
proyek Camisea banyak organisasi masyarakat adat di Peru 
berulang-kali menyorot tanggung jawab IDB. Dalam satu 
pernyataan bulan Desember yang lalu mengumumkan 
niat mereka untuk mengambil alih tanggung jawab 
pemerintah dan ‘tanggung jawab perusahaan’ kepada 

pengadilan untuk menghentikan perluasan, AIDESEP, 
FENAMAD, ORAU dan COMARU menyatakan 
bahwa pemerintah telah gagal memenuhi komitmen 
sosial dan lingkungan yang disepakati sebagai syarat 
pinjaman IDB sendiri. Daysi Zapata, wakil presiden 
AIDESEP, mengatakan bahwa pengalaman dari Camisea 
menunjukan bahwa ‘IDB wajib membuat standar yang 
lebih ketat untuk operasi-operasi di kawasan-kawasan yang 
sensitif, khususnya kegiatan operasi yang mengorbankan 
masyarakat terpencil.’33 Pertanyaannya sekarang adalah 
apakah IDB akan memenuhi kewajiban-kewajibannya 
sendiri untuk melindungi Cadangan KNNR dan 
penuduknya serta menolak persetujuan untuk rencana-
rencana ekspansi tersebut.

David Hill, Wartawan dan Konsultan Independen34

4. Pengalaman masyarakat 
adat di Afrika dengan 

kebijakan perlindungan: 
Teladan dari Kamerun dan 

Pesisir Kongo

Gagasan masyarakat adat sangat kontroversial di Afrika. 
Ada beberapa pendapat yang menganggap semua orang 
Afrika sebagai masyarakat adat yang dibebaskan dari 
kekuasaan kolonial, sementara pendapat lain hanya 
menekankan bahwa sangat sulit menentukan siapa 
masyarakat adat di Afrika.  Pembentukan Kelompok 
Kerja tentang Penduduk/Masyarakat Adat/Pribumi 
pada tahun 2001 oleh Komisi Afrika Hak Manusia 
dan Masyarakat (ACHPR) dan laporan mereka yang 
disampaikan dan dipakai oleh ACHPR tahun 2003 telah 
membawa perspektif baru terhadap masalah ini. Dalam 
laporan ini untuk pertama kalinya adalah keberadaan 
masyarakat adat di Afrika diterima dengan suara bulat 
dan hal ini memulai banyak diskusi tentang bagaimana 
negara dapat mulai memasukan hak-hak masyarakat 
adat ke adalam arus utama HAM. Masyarakat adat 
di Afrika Tengah sebagian besar adalah masyarakat 
berburu dan meramu yang disebut “Pygmies” dan 
sejumlah masyarakat penggembala. Masyarakat tersebut 
masih menderita diskriminasi dan pelecehan melalui 
perampasan tanah dan perusakan sumber nafkah, budaya 
dan jati diri mereka, kemiskinan, terbatasnya ruang dan 
partisipasi dalam pengambilan keputusan politik serta 

33 Daysi Zapata, personal communication.
34 David bekerja sebagai konsultan untuk FPP antara November 
2012 dan Januari 2013
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terbatasnya ruang pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Terdapat beberapa kecenderungan positif terkait dengan 
perlindungan masyarakat adat di Afrika. Republik 
Afrika Tengah telah meratifikasi Konvensi ILO 169 
tentang Masyarakat Adat dan Suku Bangsa, Republik 
Kongo telah mengesahkan satu undang-undang 
khusus tentang masyarakat adat, dan Kenya membuat 
perkembangan yang baik tentang beberapa kebijakan 
yang menghormati dan melindungi hak masyarakat adat, 
semua menggambarkan kecenderungan positif tersebut. 
Banyak negara Afrika mendukung pengesahan Deklarasi 
Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Beberapa negara, 
seperti Kamerun dan Republik Demokrasi Kongo 
(DRC), sedang menerapkan Rencana Pembangunan 
Masyarakat Adat Nasional melalui beberapa program 
dukungan Bank Dunia. Meskipun begitu pengalaman 
yang menyedihkan adalah bahwa banyak komitmen itu 
berhenti di atas kertas saja dan tidak dijabarkan ke dalam 
tindakan-tindakan nyata yang menciptakan perubahan 
nyata pula bagi masyarakat adat.

UNDRIP, Piagam Afrika tentang Masyarakat Adat 
dan Suku Bangsa serta Konvensi ILO 169 merupakan 
beberapa hukum internasional dan instrumen kebijakan 
yang mengakui hak masyarakat adat untuk diajak 
bicara, memperoleh keputusan bebas, didahulukan 
dan diinformasikan (KBDD), dan ikut serta dalam 
menjalankan urusan publik dan setiap inisiatif yang 
akan berdampak pada mereka. Sebagaimana disebutkan 
sebelumnya, di Kamerun ada Rencana Pembangunan 
Masyarakat Adat (IPDPs) khusus terkait dengan program 
pembangunan dukungan Bank Dunia seperti Program 
Pembangunan Komunitas Partisipatif (umumnya 
dikenal melalui singkatannya dalam bahasa Perancis 
PNDP) dan Program Sektor Lingkungan Hutan (FESP) 

yang bertujuan menangani berbagai kebutuhan khusus 
masyarakat adat.

Meskipun begitu beberapa pertanyaan kunci adalah 
bagaimana perlindungan diintegrasikan ke dalam 
kebijakan dan program serta bagaimana mereka 
diimplementasikan. Di Kamerun banyak  Rencana 
Pembangunan Masyarakat Adat ditulis dengan baik oleh 
konsultan untuk memenuhi persyaratan Bank Dunia 
tetapi implementasinya ditemukan kurang sebab prinsip-
prinsip yang mereka lindungi sulit dihormati. Beberapa 
kasus sudah didokumentasi di Kamerun dimana Rencana 
Pembangunan Masyarakat Adat dimplementasikan 
dengan buruk dan selesai jauh dari prinsip-prinsip 
yang harus mereka dukung. RACOPY, Jaringan Kerja 
Aksi “Pygmy” di Kamerun, sudah mendokumentasikan 
kasus-kasus dimana Rencana Pembangunan Masyarakat 
Adat dari FESP seharusnya ‘diimplementasikan’ hanya 
dengan membagikan bahan-bahan: karung beras dan 
bahan makan lainnya, parang, cangkul dan peralatan 
lainnya. Kegian tersebut dilakukan tanpa konsultasi 
dengan masyarakat adat dan bahan-bahan tersebut 
kemudian akhirnya ditemukan disimpan oleh Bantus 
(bukan masyarakat adat).

Di banyak negara Afrika, diskriminasi terhadap 
masyarakat adat tercermin dalam kebijakan dan program 
yang dirumuskan oleh negara. Undang-undang dan 
kebijakan yang diskriminatif menggerus masyarakat 
adat dari tanah dan sumber daya mereka. Undang-
undang pertanahan dan proyek-proyek pembangunan 
mengorbankan wilayah masyarakat adat sering kali 
mencerminkan kenyataan bahwa negara tidak mengakui 
hak-hak tanah leluhur. Masyarakat adat Bagyeli (juga 
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Naungan tradisional Baka. Masyarakat adat Baka di Afrika Tengah 
mengalami diskriminasi, dan hak-hak mereka atas tanah-tanah 

leluhur tidak diakui dengan selayaknya oleh pemerintah nasional  
© Samuel Nnah

Pemetaan partisipatif oleh masyarakat adat atas tanah-tanah milik 
mereka merupakan satu-satunya cara untuk memastikan partisipasi 

penuh dan efektif serta untuk mendapatkan FPIC dalam proses-
proses berkaitan dengan tanah-tanah leluhur dan wilayah-wilayah 

mereka © Samuel Nnah
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disebut “Pygmies”) di Kamerun menjadi korban oleh 
konstruksi proyek Jalur Pipa Minyak Chad-Kamerun 
(sebagian didanai oleh Bank Dunia) yang memotong 
sebagian besar wilayah hutan mereka, mendatangkan 
berbagai masalah seperti berkurangnya sumber daya 
hutan, ganti rugi tidak layak, bentuk-bentuk baru konflik 
dengan tetangga mereka Bantus dan penggusuran akibat 
pembuatan Taman Nasional Campo Ma’an. Proyek ini 
dibangun melanggar standar perlindungan Bank Dunia 
dengan merusak masyarakat adat, seperti dijabarkan 
secara panjang lebar oleh Laporan Panel Inspeksi. 

Selama konstruksi Jalur Pipa Minyak Chad-Kamerun, 
penduduk masyarakat adat yang tanahnya dilalui tidak 
berhak atas kompensasi sebab menurut undang-undang 
pertanahan Kamerun tahun 1974 mereka tidak mengakui 
kepemilikan tanah secara legal, dan aktivitas tradisional 
berburu dan pengumpul tidak dilihat menghargai tanah 
dan sehingga “tidak terlihat” di bawah hukum national 
yang tidak adil dan sudah usang. 

Di bawah kebijakan Bank Dunia tentang masyarakat 
adat, masyarakat Baka, Bagyeli, Bakola dan Bedzang 
– semua orang Kamerun berburu meramu – dianggap 
sebagai ‘masyarakat adat’ dan pemerintah telah 
mengakui dan mengambil kepemilikan dari Rencana 
Pembangunan Pygmy/Masyarakat Adat dari Jalur Pipa 
Chad Kamerun, Program Pembangunan Partisipatif 
Nasional dan Program Sektor Lingkungan Hutan.

Di balik semua hal tersebut, terminologi pemerintah 
resmi untuk masyarakat adat di Kamerun, dalam 
konteks lain yang tidak terkait dengan proyek-proyek 
Bank Dunia, adalah “masyarakat terpinggir”. Ini 
mengelompokkan mereka seperti orang cacat, lanjut usia 
dan masyarakat rentan secara sosial. Pengelompokan ini 
tidak masuk akal sebab di dalam masyarakat adat kita 

memiliki orang cacat, lanjut usia dan segmen sosial 
lainnya yang rentan sama seperti segment lainnya dari 
populasi. Meskipun begitu, masyarakat adat tidak dikenal 
karena tingkat kerentanan mereka tetapi lebih khusus 
oleh hubungan mereka dengan tanah dan sumber daya, 
dan hak mereka yang berakar dari hubungan-hubungan 
tersebut. Tidak jelas mengapa Kamerun tidak mau secara 
resmi menyebut masyarakat adat berburu meramu dan 
penggembala sebagaimana digambarkan oleh PBB.

Bulan Desember 2005, organisasi masyarakat sipil 
Kongo termasuk perwakilan dari masyarakat adat 
menyampaikan sebuah pengaduan kepada Panel 
Inspeksi Bank Dunia mengenai berbagai dampak 
reformasi sektor kehutanan yang didukung oleh Bank 
Dunia. Laporan tersebut menduga Bank Dunia gagal 
mematuhi kebijakan-kebijakan perlindungannya 
sendiri dalam mendorong reformasi sektor kehutanan, 
seperti zonasi hutan dan sistem pemberian konsesi, 
akan mengorbankan masyarakat adat. Panel Inspeksi 
menemukan benar bahwa Bank Dunia gagal 
menghormati kebijakan perlindungannya sendiri, 
termasuk yang melindungi hak-hak masyarakat adat. 
Selain itu, baru-baru ini satu studi oleh Inspektor Bank 
Dunia sendiri, Kelompok Evaluasi Independen (IEG), 
menunjukan bahwa investasi dalam sektor kehutanan 
selama lebih dari 10 tahun tidak banyak mengentaskan 
kemiskinan, meningkatkan konservasi, mencegah 
perubahan iklim atau menguntungkan masyarakat 
lokal di negara-negara berkembang. Jelaslah bahwa 
keberadaan upaya perlindungan sendiri tidak cukup. 
Perlindungan harus didanai, pegawai yang cukup dan 
implementasi yang benar agar berguna mencapai hasil 
dari suatu proyek. Implementasi beberapa persyaratan 
perlindungan harus juga mempertimbangkan kenyataan 
politik dari suatu negara, turut serta mendukung bukan 
sebaliknya menghilangkan hak.
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Masyarakat adat hutan Bagyeli di Kamerun menderita dampak 
buruk oleh konstruksi Jalur-pipa Minyak Chad-Cameroon yang 

dibiayai oleh Bank Dunia © John Nelson

Masyarakat hutan Baka sesama mereka membahas persoalan 
berkenaan hutan; dalam kasus ini berbagai tantangan pembalakan 

hutan dan REDD+ © Samuel Nnah
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Organisasi masyarakat sipil dan masyarakat adat 
Afrika akan terus memantau implementasi kebijakan 
perlindungan Lembaga Keuangan Internasional untuk 
memastikan hak-hak masyarakat adat dilindungi dan 
tanah-tanah leluhur mereka terjamin aman.

Samuel Nnah Ndobe, Socio-Economist

Standar perlindungan di 
Bank Dunia 

5. Maju atau Mundur? 
Peninjauan dan 

perkembangan standar 
perlindungan Bank Dunia 

(2012-14)

Bank Dunia saat ini sedang melakukan “peninjauan 
ulang dan pembaruan” delapan dari sepuluh kebijakan 
perlindungan sosial dan lingkungannya. NGO telah 
mengemukakan bagaimana Bank Dunia harus menjadikan 
peninjauan ini sebagai peluang untuk memperbaharui 
standarnya sendiri dan mendukung implementasi 
dan sistem kepatuhan untuk meningkatkan tanggung 
gugat Bank Dunia dan menyampaikan capaian-capaian 
pembangunan berkelanjutan. Bersamaan dengan itu, 
NGO juga mengangkat keprihatinan terhadap rencana 
Bank Dunia untuk “menggabungkan” kebijakan-
kebijakannya, dengan penekanan lebih besar pada upaya 
menggunakan sistem-sistem negara untuk menangani 
berbagai persoalan, dapat berakhir pada pelemahan 
standar dan kurangnya akuntabilitas  Bank Dunia dan 
pemerintah peminjam terhadap masyarakat dan publik 
yang terkena dampak.

Bulan November 2012, Presiden Bank Dunia Jim 
Yong Kim  secara terbuka menyatakan bahwa Bank 
Dunia memastikan  proses peninjauan tidak akan 
mengakibatkan pelemahan standar-standar yang ada. 
NGO menyambut baik janji tersebut, tetapi masih 
prihatin mengenai isi dan cakupan peninjauan dan proses 
konsultasi publik tentang penyusunan satu kerangka 
kerja baru perlindungan. Artikel ini memberikan satu 
ringkasan atas peninjauan dan menjabarkan beberapa 
keprihatinan utama NGO mengenai isi dan proses 
bersama sejumlah rekomendasi untuk menjawab celah-

kendala dalam peninjauan dan upaya memperkuat 
kerangka kerja perlindungan Bank Dunia.

Rekomendasi kunci dari masyarakat sipil 
dan masyarakat adat35 

•	 Satu revisi kerangka kerja perlindungan harus 
memasukan tindakan untuk memastikan 
implementasi kebijakan berhasil dengan baik, 
termasuk reformasi terhadap struktur pegawai 
dan pengadaan sumber daya yang banyak 
untuk penerapan dan pemantauan standar 
perlindungan

•	 Setiap konsolidasi dan simplifikasi kebijakan 
tidak mengakibatkan pelemahan standar 

•	 Standar mengikat untuk pegawai Bank Dunia 
dan peminjam harus dipertahankan

•	 Perlindungan harus diselaraskan keatas sejalan 
dengan hukum HAM internasional dan 
standar lingkungan, termasuk ketentuan yang 
terkandung dalam Deklarasi PBB tentang Hak 
Masyarakat Adat dan instrumen HAM terkait 

•	 Satu kerangka kerja terpadu baru harus 
memasukan standar mengikat tentang persoalan 
yang muncul, termasuk diantaranya HAM, 
KBDD (Keputusan Bebas, Didahulukan dan 
Diinformasikan) dan pembebasan lahan.

•	 Peninjauan dan kerangka kerja baru harus 
menjawab seluruh bentuk bahaya sosial dan 
lingkungan dari instrumen pinjaman Bank 
Dunia (termasuk utang programatik), tidak 
hanya investasi modal

•	 Konsultasi mengenai peninjauan dan pembaruan 
kebijakan harus berguna dan memastikan 
sasaran jangkauan kepada komunitas dan 
kelompok rentan yang terdampak oleh kegiatan 
yang didanai pinjaman Bank Dunia

•	 Proses peninjauan harus menghasilkan 
penguatan akuntabilitas Kelompok Bank Dunia 
bagi komunitas terdampak dan publik

Isi dan tujuan peninjauan dan proses pembaruan:

Kebijakan yang sedang di bawah peninjauan termasuk 
kebijakan Bank Dunia tentang Penilaian Lingkungan 
(OP4.10); Penggusuran Paksa (OP4.12), Masyarakat 
Adat (OP4.10), Hutan (OP4.36), Habitat Alami 
(OP4.04), Pengelolaan Hama (OP 4.09), Sumber 
Budaya Fisik (OP4.11) dan Keselamatan Bendungan 
(OP4.37). Kebijakan untuk Percontohan Penggunaan 
Sistem Peminjam untuk Perlindungan Lingkungan dan 
Sosial  (OP4.00) juga sedang di bawah peninjauan.  

35 Initial Comments by Civil Society Organisations on the World 
Bank’s Safeguard Policy review and Update December 2012 http://www.
forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/01/initial-comments-
civil-society-organizations-world-bank-safeguards-review-dec2012.pdf
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Menurut Approach Paper (Makalah Pendekatan) Bank 
Dunia yang diluncurkan bulan Oktober 2012, satu dari 
objektif utama peninjauan adalah “untuk memperkuat 
keberhasilan kebijakan perlindungan agar meningkatkan 
hasil-capaian dari operasi Bank Dunia”, sembari mencatat 
bahwa Bank Dunia “sadar akan kemajuan dalam 
berbagai praktek di tingkat regional dan internasional 
untuk menjawab persoalan lingkungan dan sosial, dan 
mendesaknya penggunaan kerangka kerja berkelanjutan 
oleh komunitas pendanaan internasional dan komunitas 
pendanaan pembangunan yang lebih luas”36 Untuk 
tujuan ini, selain kebijakan-kebijakan di atas, peninjauan 
juga akan menyelidiki bagaimana Bank Dunia dapat 
menjawab tujuh “wilayah (isu) mengemuka” yang tidak 
masuk dalam kebijakan yang ada, termasuk:

•	 hak asasi manusia
•	 keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan 

(FPIC) dan Masyarakat Adat
•	 kepemilikan tanah dan sumber daya alam
•	 buruh dan kesehatan dan keselamatan kerja
•	 gender
•	 cacat 
•	 perubahan iklim

Jadwal peninjauan:

Proses perubahan dibagi dalam tiga tahap berikut:

Tahap I: Oktober 2012-April 2013 [konsultasi internal 
dan eksternal dan “kerja analitis”]

Tahap II: Mei-November 2013 [konsultasi tentang satu 
naskah baru “kerangka kerja terpadu”]

Tahap III: Desember 2013-Juni 2014 [finalisasi, 
konsultasi akhir dan pemaparan kepada Dewan]37 
 
Tahap I hampir selesai. Pertemuan konsultasi dan dialog 
selama proses tahap pertama ini telah dilaksanakan 
di seluruh dunia, diawali dengan satu pertemuan 
informasi NGO di Washington bulan November 2012. 
Serangkaian pertemuan satu hari dengan “kelompok 
fokus ahli” terpilih untuk mengkaji setiap “wilayah 
(isu) yang mengemuka” juga diadakan pada caturwulan 
pertama tahun 2013. Ringkasan konsultasi-konsultasi 
umum dan sejumlah pembahasan para ahli dimuat dalam 
laman situs peninjauan Bank Dunia (lihat informasi di 
bawah ini).

Merubah jadwal:

36 The World Bank’s Safeguard Policies: Proposed review and 
Update Approach Paper World Bank, Wasjington DC, October 10, 
2012 http://siteresources.worldbank.org/EXTSAFEPOL/Resourc-
es/584434-1306431390058/SafeguardsReviewApproachPaper.pdf
37 http://siteresources.worldbank.org/EXTSAFEPOL/Resourc-
es/584434-1306431390058/

Karena artikel ini mencapai media, ada beberapa tanda 
bahwa seluruh proses jadwal pembaruan perlindungan 
mungkin diundurkan sebab Bank Dunia menunjukan 
bahwa setiap kerangka kerja baru harus selaras dengan 
agenda moderenisasi baru mendatang Bank Dunia. 
Rencana modernisasi ini belum bisa diluncurkan 
sampai Oktober 2013 yang artinya bahwa setiap naskah 
pertama dari satu kerangka kerja perlindungan yang baru  
mungkin belum akan muncul sampai akhir tahun ini. 

Mengisi celah implementasi?

Sebagai tanggapan atas beberapa rekomendasi utama 
yang berasal dari peninjauan Independent Evaluation 
Group (IEG) atau Kelompok Evaluasi Independen 
tahun 2010 atas sistem perlindungan Bank Dunia 
menyoroti kebutuhan untuk penerapan standar standar 
perlindungan yang kuat38, Makalah Pendekatan Bank 
Dunia mencatat bahwa proses peninjauan merupakan 
satu peluang untuk menjalankan beberapa upaya untuk 
memperbaiki implementasi kebijakan perlindungan, 
pemantauan dan pengawasan (bagian V). Makalah 
yang sama menyatakan bahwa Bank Dunia akan 
mempertimbangkan berbagai cara untuk “mengubah” 
bentuk “budaya pengesahan” menjadi fokus terhadap 
hasil dan capaian. 

Di balik komitmen publik yang baik tersebut, sejumlah 
indikasi saat ini menyimpulkan bahwa proses peninjauan 
perlindungan tidak memberikan perhatian yang 
cukup memadai terhadap pertanyaan penting tentang 
implementasi perlindungan. Hingga saat ini, inisiatif 
tersebut kelihatan sangat memusatkan diri pada penulisan 
kembali kebijakan dan panduan, daripada mengubah 
seluruh kerangka kerja perlindungan sebagai satu 

38 IEG (2010) Safeguards and Sustainability in a Changing World: 
An Independent Evaluation of World Bank Group Experience IEG, Washing-
ton, DC  http://go.worldbank.org/ZA4YFV9OL0
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Bahkan proyek-proyek berbasis masyarakat dibiayai oleh Bank Du-
nia membawa banyak dampak buruk pada komunitas hutan akibat 
rancangan yang buruk dan lemahnya implementasi perlindungan 
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sistem terpadu. Sementara itu, Bank Dunia baru-baru 
ini menyimpulkan dan inisiatif Reformasi Peminjaman 
Investasi atau Investment Lending Reform (ILR) penuh 
perdebatan, yang menggabungkan banyak kebijakan 
penting menjadi satu instrumen kebijakan yang lebih 
singkat, telah mengendurkan persyaratan-persyaratan 
pengawasan. Upaya pelemahan ini telah terjadi kendati 
Bank Dunia sudah berjanji memastikan bahwa proses 
ILR tidak akan memperlemah standar. Dalam tanggapan 
formalnya terhadap hasil peninjauan perlindungan dari 
IEG, manajemen Bank Dunia sudah berjanji untuk 
menjalankan satu peninjauan atas berbagai praktek saat 
ini berkenaan dengan tanggung jawab, tanggung gugat, 
insentif, kepegawaian, dan penganggaran untuk proses 
perlindungan dan pengawasan.39 Banyak permintaan 
untuk informasi mengenai peninjauan yang sangat vital 
ini sama sekali tidak mendapat tanggapan dari Bank 
Dunia. Pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan dalam 
putaran konsultasi Tahap I tidak menghasilkan tanggapan 
yang berarti terhadap beberapa pertanyaan tentang 
rencana Bank Dunia untuk reformasi kelembagaan 
untuk memperbaiki implementasi perlindungan. 

Banyak NGO, termasuk FPP, bersikukuh bahwa 
peninjauan harus mencakup kebutuhan untuk 
memeriksa dengan teliti implementasi dan kerangka 
kerja kepatuhan Bank Dunia untuk memastikan revisi 
dan standar baru yang akan diberlakukan diterapkan 
dengan berhasil dalam berbagai proyek dan program 
Bank Dunia. Artinya bahwa kerangka kerja terpadu 
yang baru harus memasukan satu bab khusus tentang 
implementasi, kepatuhan dan menjamin capaian-hasil 
positif untuk komunitas dan lingkungan. Organisasi 
masyarakat sipil mengingatkan bahwa tanpa rencana 
yang jelas untuk memperbaiki implementasi maka 
setiap kerangka kerja terpadu yang baru akan gagal 
mencapai hasil-hasil yang bermanfaat.

Belajar dari pengalaman?

Bank Dunia mengklaim bahwa peninjauan perlindungan 
akan diinformasikan dengan peninjauan yang bersifat 
tematik dari sektor yang dulu pernah berjalan maupun 
sektor yang kini sedang berjalan (Approach Paper/
Makalah Pendekatan, paragraf 36) tetapi masih belum 
jelas bagaimana kerangka kerja baru akan memakai 
pengalaman implementasi proyek dan evaluasi resmi 
serta independen dalam pertimbangan. NGO bahkan 
konsisten mendesak bagaimana investigasi dan temuan 
Inspection Panel (Panel Inspeksi) tentang kepatuhan 
akan membentuk kerangka kerja baru dan mendesak 
Bank Dunia agar memberikan Inspection Panel (Panel 
Inspeksi) satu peran resmi dalam proses peninjauan.40 
Masyarakat sipil juga telah memperhatikan secara 

39 http://siteresources.worldbank.org/EXTSAFANDSUS/Resourc-
es/mgmt_response_mar.pdf
40 NGO Joint letter to Chairman of CODE, 1 March, 2013

konsisten perhatian temuan evaluasi yang dilakukan oleh 
IEG yang memberikan rekomendasi lengkap kepada 
Bank Dunia masalah implementasi perlindungan. 
Mereka (masyarakat sipil) lebih sering merefleksikan 
berbagai alasan  kegagalan masa lalu.  Manajemen Bank 
Dunia menyarankan agar berbicara dengan Inspection 
Panel dan meminta komentar tetapi partisipasi resmi 
Inspection Panel dalam proses peninjauan merupakan 
hal yang harus diputuskan Dewan Bank Dunia. Untuk 
bagiannya sendiri, Dewan Bank Dunia menyarankan 
bahwa manajemen Bank Dunia yang mengelola proses 
peninjauan.41  

NGO meminta agar Bank Dunia membuka diskusi 
Bank Dunia dengan Inspection Panel dan mendesak 
agar dokumentasi sistematis atas pembelajaran dari 
Inspection Panel harus memberi masukan desain 
setiap kerangka kerja yang baru. NGO meminta 
agar Bank Dunia memperjelas dalam peninjauan 
perlindungan bagaimana Bank Dunia menanggapi 
beberapa evaluasi IEG.

Cakupan sempit untuk peninjauan:

Sementara organisasi masyarakat sipil menyambut 
baik perhatian terhadap “wilayah yang mengemuka”, 
tetapi mereka juga berulang kali mempertanyakan 
mengapa peninjauan Bank Dunia sangat sempit pada 
pertimbangan delapan kebijakan perlindungan dan 
penerapannya terhadap “proyek investasi”. Seluruh 
instrumen investasi lainnya tidak terjangkau oleh diskusi 
peninjauan perlindungan sehingga mengalihkan bagian 
besar dari revisi perubahan sistem pendanaan bank 
tersebut kepada diskusi kerangka kerja perlindungan 
sosial dan lingkungan. Bank Dunia menanggapi bahwa 
perluasan skala peninjauan adalah keputusan Dewan 
dan permintaan dari masyarakat sipil ini akan diteruskan 
kepada Committee on Development Effectiveness (CODE) 
atau Komite tentang Efektivitas Pembangunan. 
Masyarakat sipil sudah berusaha mendorong agar semua 
instrumen pendanaan dimasukkan, dengan menunjukkan 
kebutuhan untuk Pinjaman Kebijakan Pembangunan 
[Development Policy Loans/DPLs] dimasukkan42 dan 
mengusulkan agar setiap instrumen  pendanaan yang 
baru harus menjadi bagian dari satu sistem terpadu dari 
penilaian, pencegahan dan pengelolaan resiko sosial dan 
lingkungan.43 

Organisasi masyarakat sipil bersikeras bahwa cakupan 
peninjauan perlindungan harus diperluas mencakup 
semua instrumen pendanaan, termasuk Pinjaman 

41 Reply from Chair of CODE, March 21, 2013
42 Bank Information Center and Global Witness: http://www.
forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/04/dpl-primer-
april2013.pdf
43 Program for Results (civil society moderated page): http://www.
p4rcomments.org/
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Kebijakan Pembangunan (DPLs) dan Program untuk 
Hasil (Program for Results/P4R).

Aturan mengikat yang jelas atau prinsip panduan 
yang samar-samar?

Bank Sejumlah presentasi dan Makalah Pendekatan Bank 
Dunia tentang peninjauan perlindungan mengusulkan 
bahwa satu kerangka kerja baru akan mencakup tiga 
rangkai dokumen perihal prinsip, kebijakan dan panduan 
perlindungan. Mereka mencatat bahwa “wilayah yang 
mengemuka” seperti HAM mungkin diurus dengan 
melalui pilihan-pilihan bukan kebijakan, seperti “prinsip” 
dengan jangkauan luas daripada dalam aturan dan 
standar perlindungan yang baru dan bersifat khusus. Ada 
satu keprihatinan bahwa Bank Dunia akan memasukan 
semua persoalan rumit dan sulit yang sedang muncul ke 
dalam satu usulan tas “prinsip”, tanpa memberlakukan 
standar kebijakan khusus dan bermanfaat.

Organisasi masyarakat sipil menekankan bahwa Bank 
Dunia harus memasukan persoalan mengemuka 
utama seperti kepemilikan tanah, gender, buruh dan 
HAM sebagai sejumlah unsur penting dalam kerangka 
kerja kebijakan baru yang menjabarkan persyratan-
persyaratan mengikat pada pegawai Bank Dunia dan 
Peminjam, termasuk pilihan untuk membuat satu 
kebijakan perlindungan yang berdiri sendiri tentang 
hak tanah dan pembebasan lahan. 

Cacat awal pada konsultasi:

Selain keprihatinan masalah isi dan cakupan peninjauan 
kebijakan perlindungan Bank Dunia, setelah lima bulan 
berlangsung banyak dialog dan diskusi, semakin banyak 
lontaran kritik pedas terhadap proses konsultasi publik 
Bank Dunia di Tahap I.44 Meskipun disebut sebagai 
‘konsultasi’, Bank Dunia menjalankan proses ini dalam 
bentuk diskusi berbagi informasi dengan waktu yang 
terbatas bagi pembahasan mendalam yang dimaksudkan 
untuk mencakup lima belas pokok bahasan serta 
persoalan lainnya terkait dengan perbaikan capaian 
pembangunan (lihat di bawah). Proses yang dibuat padat 
dimasudkan agar rapat-rapat biasa diadakan setengah 
hari (paling singkat 3,5 jam) dan semua dimaksudkan 
untuk dihadiri oleh para pemangku kepentingan , 
sehingga mengurangi kesempatan untuk satu kelompok 
membahas pandangan mereka dengan lengkap.  

Para peserta dalam rapat di Washington meminta 

44 See, for example, Indigenous peoples’ letter to the World Bank 
on the conduct of the safeguards review consultations, March 4, 2013 
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/03/aipplet-
terwbmarch-2013-2.pdf; See also CSO letter to World Bank Board ex-
pressing concerns over defective consultation in Lima, 14th February 2013 
at: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/02/LatAm%20
CSO_Letter_WorldBank_SG_Review_Consulation_Feb2013_English.
pdf 

perhatian terhadap waktu singkat disediakan untuk 
diskusi-diskusi pleno dimana mereka dapat bertukar 
pandangan dan ide. NGO di Paris mencatat sedikit 
(enam orang) yang hadir akibat upaya menjangkau 
yang kurang. Peserta yang hadir di Norwegia mencatat 
bahwa mereka dilarang berbicara keprihatinan mendasar 
sebab waktu kurang untuk setiap diskusi lengkap dari 
persoalan yang muncul. Peserta rapat di Lima dengan 
tajam mengkritik format pertemuan di sana. Mereka 
menyatakan “kami menganggap bahwa format dari sesi-
sesi ini tidak memadai untuk mengumpulkan banyak 
pokok pandangan dan keprihatinan utama dari para 
pemangku kepentingan”. Para peserta pertemuan di 
Jakarta berulang kali mengeluh kurang disediakannya 
informasi yang mereka minta. Keprihatinan juga 
diangkat seputar terbatasnya waktu dan informasi yang 
jelas tentang rapat-rapat kelompok fokus ahli. Daftar 
panjang keluhan pun terus berlanjut.

Untuk bagian masyarakat adat, mereka telah bersama-
sama dan langsung mengecam kurangnya upaya khusus 
menjangkau masyarakat adat, dan mengungkapkan 
keprihatinan seputar pelaksanaan dan bentuk 
konsultasi (sekarang Bank Dunia mencoba mencari 
dana untuk membiayai satu sasaran konsultasi khusus 
dengan masyarakat adat dalam Tahap II, walaupun hal 
ini belum dapat dijamin).

Perubahan terhadap proses konsultasi sangat penting 
dalam tahap berikut:

Berhubungan tahap pertama hampir tutup, perhatian 
sekarang dialihkan pada apa yang akan terjadi dalam 
Tahap II. Tahap ini akan dibuka dengan presentasi 
satu draf garis besar dari kemungkinan pendekatan 
terhadap kebijakan perlindungan – walaupun masih 
tidak jelas apakah naskah pertama(draf ) ini berisi 
cukup lengkap. Selama tahap pertama, pegawai Bank 
Dunia yang terlibat dalam rapat-rapat konsultasi 
publik mengindikasikan bahwa kerangka kerja baru 
akan mengajukan satu “struktur baru sama sekali” bagi 
kebijakan perlindungan, yang diakuai Bank Dunia 
membawa banyak resiko tuduhan-tuduhan pelemahan 
kebijakan (Makalah Pendekatan, paragraf 40). 

Mengingat bahwa Bank Dunia sedang merencanakan 
satu pemeriksaan secara seksama atas kebijakan-
kebijakan perlindungan, makanya sangat penting 
bahwa kesalahan-kesalahan dalam proses konsultasi 
diperbaiki agar pengawasan publik atas proposal 
Bank Dunia. Proses konsultasi perlu sungguh-
sungguh memikirkan ulang dan satu rencana-ulang 
agar rakyat dapat terlibat dengan baik.

Bank yang mendengar?

Organisasi masyarakat sipil dan masyarakat adat telah 
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mengirimkan pesan yang jelas dan konsisten kepada 
Bank Dunia selama tahap pertama rangkaian konsultasi 
publik Bank Dunia masalah kerangka kerja perlindungan 
Bank Dunia. Desakan untuk memperluas cakupan 
peninjauan, sebagai contoh, telah disampaikan hampir 
dalam semua pertemuan publik dilaksanakan selama 
lima bulan terkahir. Tim peninjauan perlindungan Bank 
Dunia menasehati bahwa keprihatinan dan rekomendasi 
diangkat oleh para pemangku kepentingan eksternal 
akan diteruskan kepada Committee on Development 
Effectiveness (CODE) Bank Dunia pada akhir  Tahap I, 
dan agar setiap perubahan untuk meninjau mandat dan 
cakupan serta proses konsultasi perlu persetujuan Dewan 
Bank Dunia. 

Pertanyaan pada penutupan Tahap I adalah: akankah 
CODE dan Dewan Bank Dunia mendengar masyarakat 
sipil dan masyarakat awam yang terkena dampak banyak 
proyek dan program Bank Dunia? Apakah mereka 
mengambil momentum peninjauan perlindungan sebagai 
satu kesempatan menyusun satu sistem perlindungan 
yang cocok untuk abad ke-21? 

Masih harus dipantau: Bank Dunia akan menggunakan 
peninjauan perlindungan dan kegiatan pembaruan 
melangkah maju dalam berbagai standar dan untuk 
meningkatkan tanggung gugat publik masih seksama. 
Yang begitu jelas adalah bahwa tanpa intervensi sungguh-
sungguh Dewan Bank Dunia dan para pemerintah 
pemegang saham, hal yang paling serius yang muncul 
dalam proses review tidak bisa diperbaiki, dan Bank 
Dunia dapat  dapat terancam melangkah mundur 
dengan satu kerangka kerja baru yang tidak cocok untuk 
tujuan. Meskipun begitu peluang masih terbuka untuk 
kepemimpinan Bank Dunia untuk melangkah maju 
dan memastikan proses reformasi ini tidak disia-siakan. 
Banyak pembelajaran yang kaya dan lengkap tentang 
berbagai masalah masa lalu yang menjadi wabah penyakit 
sistem perlindungan Bank Dunia saat ini dan harus 
dijadikan pegangan dalam pembaruan perlindungan. 
Jika Bank Dunia bersungguh-sungguh memperkuat  
kerangka kerja perlindungannya, maka perbaikan yang 
siginifikan pada sistem kebijakan perlindungan mereka 
adalah suatu hal yang mungkin terjadi. 

Tom Griffiths dan Helen Tugendhat (Program Pendanaan 
Bertanggung Jawab FPP)

Informasi lebih lanjut:

•	 Halam situs perkembangan perlindungan Bank 
Dunia:

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/
PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,conten
tMDK:23275156~pagePK:64168445~piPK:64168309
~theSitePK:584435,00.html

Organisasi masyarakat adat:
•	 Indian Law Resource Center: http://www.indianlaw.

org/mdb
•	 Asia Indigenous Peoples Pact Foundation: http://

www.aippnet.org/home/statement/908-indigenous-
peoples-letter-to-the-incoming-president-of-the-
world-bank

Masyarakat sipil:
•	 Halaman Bank Dunia situs FPP:  http://www.

forestpeoples.org/id/tags/update-and-consolidation-
world-bank-safeguard-policies-2010-13

•	 Bank Information Center: http://www.bicusa.org/
issues/safeguards/

•	 Program for Results (civil society moderated): http://
www.p4rcomments.org/

•	 Development Policy Loans (bank Information Center 
and Global Witness): http://www.forestpeoples.org/
sites/fpp/files/publication/2013/04/dpl-primer-
april2013.pdf 

6. Kebijakan Minyak Sawit 
Bank Dunia

Tahun 2011, Kelompok Bank Dunia [World Bank 
Group] mengesahkan satu Kerangka Kerja dan Strategi 
untuk investasi dalam sektor minyak sawit. Pendekatan 
baru ini disyahkan atas instruksi mantan Presiden Bank 
Dunia Robert Zoellick, setelah audit yang memalukan 
oleh badan semi independen Compliance Advisory 
Ombudsman (CAO) International Finance Corporation 
(IFC) yang menunjukan bahwa staf IFC mendanai 
raksasa minyak sawit, Wilmar45, tanpa uji tuntas dan 
bertentangan Standar Kinerja IFC. Wilmar adalah 
pedagang minyak sawit terbesar dunia, memasok tidak 
kurang dari 45% perdagangan minyak sawit global. 
Laporan audit, dilakukan sebagai tanggapan sejumlah 
pengaduan dari Forest Peoples Programme46 dan mitra-
mitra, membenarkan sebagian besar keprihatinan 
kami bahwa Wilmar memperluas kegiatan usahanya di 
Indonesia melanggar persyaratan-persyaratan hukum, 
standar Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO), norma 
dan prosedur IFC. Segera setelah audit dilaksanakan, 
IFC berhenti terlibat dalam investasi minyak sawit di 
Asia Tenggara.

Kerangka Kerja dan Strategi tersebut menyoroti 
kebutuhan untuk satu ‘kebijakan yang memungkinkan  
dan lingkungan pengaturan’ yang harus menyediakan 

45 http://www.forestpeoples.org/id/tags/wilmar-international
46 http://www.forestpeoples.org/tags/cao-story-contesting-proce-
dural-irregularities-and-standards-violations-wilmar-and-ifc-through-
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antara lain: hak tanah yang jelas bagi masyarakat setempat 
dan masyarakat adat; sistem perundingan standar, jelas 
antara perusahaan dan petani; pengembangan kapasitas 
sehingga petani dapat merundingkan kesepakatan yang 
menguntungkan; dan mekanisme resolusi konflik untuk 
menangani sengketa terutama atas tanah, utang dan 
pengaturan pemilikan petani. Strategi juga memerintahkan 
staf Kelompok Bank Dunia untuk menilai kapasitas 
pemerintah bersangkutan untuk melakukan pencatatan 
tanah dengan benar dan mewajibkan staf IFC untuk 
menggunakan alat penapisan khusus untuk memastikan 
kerangka kerja nasional benar-benar memadai sebelum 
menanamkan modal kembali dalam sektor minyak sawit. 
Kebijakan ini juga mendorong perusahaan-perusahaan 
nasabah mematuhi standar RSPO. Ketika strategi baru 
diluncurkan, IFC juga mengumumkan bahwa mereka 
akan memberlakukan pendekatan serupa untuk seluruh 
sektor agribisnis.

Sejak 2011, investasi IFC dalam perusahaan minyak 
sawit raksasa telah berhenti (walaupun IFC sedang 
mempertimbangkan tiga permohonan), dan upaya-upaya 
IFC lebih terpusat soal bagaimana menyalurkan dana ke 
dalam sektor sawit melalui lembaga keuangan perantara 
sementara memastikan ketentuan yang adil bagi petani 
kecil. Hal ini telah memicu berbagai pertanyaan yang 
hingga kini belum terjawab soal bagaimana Kerangka 
Kerja dan Strategi baru tersebut akan diterapkan 
kepada lembaga keuangan perantara dan bagaimana 
staf Kelompok Bank Dunia akan menilai kepatuhan 
pelanggan dan kinerja pinjaman semacam ini. Diganjal 
oleh teka-teki semacam itu dan menghasilkan berbagai 
pembatasan dalam pinjaman, Kelompok Bank Dunia 
telah mundur dari upaya menerapkan pendekatan yang 
dipakai untuk sektor sawit terhadap tanaman lainnya, 
meskipun pasti berbagai ancaman kepada masyarakat 
setempat dan masyarakat adat dari perampasan lahan 
oleh agribisnis lainnya tidak banyak berbeda.

Hasil penting dari kasus Wilmar kemudian memperjelas 
bahwa Standar Kinerja IFC berlaku bagi seluruh ‘rantai 
pasok’ dari produsen sampai eceran (semua komoditas 
tidak hanya sawit). Jadi, Strategi baru mewajibkan 
para pelanggan dalam sektor sawit untuk melakukan 
satu penilaian lengkap atas para pemasok, menyusun 
kebijakan pembelian dan memakai sistem pengelolaan 
dan pemantauan untuk memastikan kepatuhan standar 
tersebut dan terus mempengaruhi perubahan menuju 
pembelian minyak yang dihasilkan sesuai dengan 
standar RSPO atau setara. Selama 6 tahun terakhir, FPP 
dengan gigih terus menuntut agar pendekatan ini harus 
diterapkan terhadap seluruh rantai pasok Wilmar Group, 
tetapi sampai sekarang baik IFC atau CAO, paling tidak 
Wilmar sendiri, belum bisa menangani masalah ini.

Sementara itu, di lapangan, sebagian besar sengketa 
antara anak-anak perusahaan Wilmar dan masyarakat 
masih belum terselesaikan dan justru masih terus 
meningkat, baik di Indonesia dan sekarang di Nigeria.47

Marcus Colchester (FPP)

7. Kebijakan Hutan Bank 
Dunia

Bersamaan Bank Dunia meninjau standar lingkungan 
dan sosial, satu kesempatan besar untuk memeriksa 
dengan seksama pendekatan Bank Dunia terhadap 
hutan jangan sampai terlewati

Berbagai dampak buruk proyek-proyek yang didanai Bank 
Dunia pada hutan tropis telah menjadi satu persoalan 
keprihatinan bagi masyarakat sipil dan masyarakat 
hutan selama beberapa dekade. Pada tahun 1980 proyek 
raksasa Bank Dunia di Amazon dan di Indonesia dalam 
mendukung proyek-proyek infrastruktur, kolonisasi 
pertanian dan transmigrasi menghasilkan kritik penting 
dari publik. Hal ini kemudian memunculkan tekanan 
politik yang menjadi penyebab utama Kelompok 
Bank Dunia mengambil standar sosial dan lingkungan 
wajib, yang dikenal sebagai upaya perlindungan, untuk 
menunjukan komitmennya mencegah bahaya bagi 
masyarakat dan lingkungan [Artikel1]

Kebijakan perlindungan spesifik pertama tentang hutan 
diberlakukan oleh Bank Dunia tahun 1991. Kebijakan 
hutan merupakan satu pendekatan baru dengan 
menjanjikan fokus pada pengurangan kemiskinan dan 

47 http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/
news/2012/11/nigerian-csos-challenge-wilmar-s-palm-oil-expansion-plans-
cross-ri
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penghormatan hak-hak lokal. Kebijakan hutan juga 
memperkenalkan satu pelarangan terhadap Bank Dunia 
mendanai pembalakan skala besar pada hutan-hutan 
hujan tropis primer. Tetapi oposisi internal di Bank 
Dunia menolak kebijakan ini kuat sejak awal. Manajemen 
Bank Dunia mengatakan bahwa kebijakan hutan terlalu 
konservasionis dan bahwa larangan soal dukungan Bank 
Dunia untuk pembalakan industrial telah menciptakan 
satu ‘pengaruh mengerikan’ terhadap pinjaman Bank 
Dunia. Mereka mendebat bahwa kebijakan tersebut 
mencegah lembaga mereka (Bank Dunia) membantu 
reformasi sektor kehutanan. Meskipun satu evaluasi 
oleh Bank Dunia sendiri menemukan bahwa kurangnya 
pemantauan sistematis implementasi proyek merupakan 
masalah utama48, Bmanajemen Bank Dunia tidak 
menjawab berbagai masalah terkait dengan kepatuhan 
perlindungan. Sebaliknya,  setelah satu proses lama dari 
peninjauan implementasi dan pembangunan strategi, 
Bank Dunia membuang Kebijakan Hutan 1991 dan 
memberlakukan satu revisi kebijakan dan strategi 
perlindungan hutan tahun 2002. Kebijakan baru ini 
mencabut larangan bagi Bank Dunia untuk mendanai 
pembalakan industrial, tunduk pada sertifikasi 
independen pemanenan kayu berkelanjutan atau satu 
rencana mencapai sertifikasi pada waktu yang tidak 
dibatasi di masa depan. Pada saat bersamaan, kebijakan 
2002 membuat aturan bahwa Bank Dunia tidak akan 
mendanai “kegiatan penebangan komersial” dalam 
hutan-hutan “kritis”, tetapi tidak menyatakan siapa yang 
akan menjabarkan satu kawasan sebagai hutan-hutan 
“kritis” (OP4.36 pada paragraf 8, 9 dan 10).49

    
Masalah-masalah dengan kebijakan dan strategi yang 
ada: 

Saat itu, banyak NGO termasuk FPP, menunjuk banyak 
masalah dan kendala utama  padaKebijakan dan Strategi 
Hutan Bank Dunia, dan kebijakan terkait Habitat Alami 
(OP4.04), yang tidak pernah diselesaikan sampai hari 
ini. Beberapa tunggakan masalah termasuk diantaranya: 

•	 kurangnya perlindungan yang memadai untuk hak 
kepemilikan tanah dan sumber daya bagi masyarakat 
yang bergantung pada hutan;

•	 kurangnya satu pendekatan lintas sektor terhadap 
hutan untuk memastikan bahwa semua jenis 
program Kelompok Bank Dunia, termasuk proyek-
proyek dalam sektor energi dan transportasi akan 
konsisten dengan perlindungan hutan;

•	 banyak celah besar dalam Kebijakan Habitat Alami 

48 Operations Evaluation Department (OED), A Review of the 
World Bank’s 1991 Forest Strategy and its Implementation, The World Bank, 
January 13, 2000.
49 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/
EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20064668~menuP
K:64701637~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.
html

yang mengizinkan pembalakan, pembukaan hutan 
dan kegiatan pembangunan di kawasan habitat kritis 
(sehingga mengancam perlindungan ‘hutan kritis’)

•	 dikeluarkannya cakupan perlindungan untuk 
Pinjaman Kebijakan Pembangunan dan bentuk-
bentuk pinjaman programatik lainnya;

•	 ketergantungan pada standar-standar sertifikasi yang 
tidak pasti50 

Selain mengangkat kendala-kendala di atas, NGO juga 
kukuh mendesak Bank Dunia melakukan satu evaluasi 
implementasi pada Kebijakan Habitat Alami Bank Dunia 
agar belajar dan menunjukan cara untuk menerapkan 
perlindungan habitat kritis dengan baik. Mengingat 
kontroversi seputar kebijakan ini, Bank Dunia berjanji 
akan membentuk kelompok penasehat eksternal 
untuk memastikan transparansi dan memberikan 
panduan independen pada implementasi kebijakan; 
satu mekanisme baru akan dibentuk untuk menangani 
hutan dalam penyelarasan hal pinjaman dan satu buku-
sumber tentang hutan (buku pegangan) akan disusun 
untuk menjelaskan kepada pegawai dan para peminjam 
bagaimana perlindungan hutan kritis diterapkan, 
sementara International Finance Corporation (IFC)/
Lembaga Keuangan Internasional akan memberlakukan 
satu versi revisi kebijakan untuk pinjaman sektor swasta 
pada sektor kehutanan.  
Tindak lanjut yang lemah: 

Walaupun Bank Dunia akhirnya membentuk Kelompok 
Penasehat Eksternal (EAG) tahun 200351, dampaknya 

50 Carrere, R and Colchester M (2005) “The World Bank and for-
ests: a tissue of lies and deception” pp.4-5 in Broken Promises: how World 
Bank Group policies and practice fail to protect forests and forest peoples’ rights 
FPP-WRM-RF-UK-EDF--Global Witness http://www.forestpeoples.org/
sites/fpp/files/publication/2010/08/wbforestsjointpubapr05eng.pdf
51 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/
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Kebijakan kehutanan Bank Dunia 2002 menetapkan aturan bahwa 
Bank Dunia tidak akan membiayai “kegiatan pemanenan komer-

sial” di hutan-hutan “kritis”, tetapi membiarkan benyak celah yang 
kemudian membiarkan alih-fungsi “hutan kritis” © Tom Griffiths

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20064668~menuPK:64701637~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20064668~menuPK:64701637~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20064668~menuPK:64701637~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20064668~menuPK:64701637~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.html
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/wbforestsjointpubapr05eng.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/wbforestsjointpubapr05eng.pdf
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTARD/EXTFORESTS/0,,contentMDK:20458311~menuPK:1601741~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:985785,00.html


Laporan Berkala Elektronik FPP: April 2013

terhadap operasi Bank Dunia belum berarti sama 
sekali. Beberapa komunikasi EAG baru-baru ini 
mendesak Bank Dunia untuk mengambil standar HAM 
internasional, termasuk menyelaraskan kebijakan-
kebijakan Bank Dunia dengan UNDRIP52, sampai 
sekarang tidak mendapat tanggapan.53 Janji-janji lainnya 
bahkan dilanggar atau belum dipenuhi sama sekali.  IFC 
tidak pernah mengadopsi kebijakan tersebut sebagai 
satu kebijakan tersendiri namun memasukkan hutan 
dalam Standar Kinerja 6 IFC tentang “Konservasi 
Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Berkelanjutan 
Sumber Daya Alami Hayati”.54 Standar IFC ini 
membuka lubang besar untuk konversi hutan alam 
untuk pembangunan industrial dan bahkan membiarkan 
pendanaan kegiatan-kegiatan yang merusak habitat-
habitat kritis sepanjang ada rencana pengganti [off-set], 
walaupun off-set (rencana pengganti) keanekaragaman 
hayati sangat kontroversial.55 Buku-sumber tentang 
Hutan akhirnya dipublikasikan pada tahun 2008, 
sementara kebijakan Bank Dunia pada tahun 2004 
tentang Pinjaman Kebijakan Pembangunan hanya 
menyebutkan secara selintas tentang hutan dengan 
persyaratan-persyaratan minimal untuk menangani 
dampak-dampak negatif terhadap hutan dan masyarakat 
hutan (OP8.60 dalam paragraph 11).56 Selain dari 
permintaan berulang, implementasi perlindungan Bank 
Dunia tentang Habitat Alami belum pernah dievaluasi 
(peninjauan implementasi) oleh kelompok evaluasi Bank 
Dunia sendiri.
 
Langkah-langkah dalam arah yang benar:

Meskipun ada banyak kelemahan yang disebutkan pada 
paragraph sebelumnya di atas, ada beberapa langkah 
positif yang telah ditempuh oleh Bank Dunia dalam 
keterlibatannya dengan sektor kehutanan. Langkah-
langkah positif tersebut termasuk proyek-proyek 

EXTARD/EXTFORESTS/0,,contentMDK:20458311~menuPK:160174
1~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:985785,00.html
52 External Advisory Group (2011) Letter to Vice President of the 
Sustainable Development Network (SDN) re Implementation of the World 
Bank Forest Strategy, November 30, 2011
53 The Bank reply to the EAG in March 2012 did not address 
rights issues raised, but rather gave a selective response  to other issues 
(e.g. applying a landscape approach to forests ) – see http://siteresources.
worldbank.org/INTFORESTS/Resources/RK-EAG-response-March2012.
pdf
54 http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/
ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/sustainability+framework/
sustainability+framework+-+2012/performance+standards+and+guidance+
notes+2012/performance+standards+-+2012
55 On the problems with biodiversity offsets, see, for example, FPP 
(2011) Submission to the Convention on Biological Diversity relating 
to innovative financial mechanisms and the rights of indigenous peoples 
and local communities: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
news/2011/08/FPP%20submission%20to%20CBD_July_2011_final_
version.pdf
56 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/
EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20471192~pagePK:
64141683~piPK:64141620~theSitePK:502184,00.html

pengelolaan hutan berbasis masyarakat progresif di 
Mexico, berbagai upaya untuk mendukung masyarakat 
melalui Kemitraan Hutan yang Bertumbuh (Growing 
Forest Partnership/GFP), pengembangan kapasitas dan 
dukungan untuk Forest Law Enforcement, Governance and 
Trade atau Penegakan Hukum Kehutanan, Governansi 
dan Perdagangan (FLEGT) melalui Program tentang 
Kehutanan (PROFOR/Programme on Forest), dan 
upaya terbaru membentuk satu mekanisme hibah yang 
diperuntukan bagi masyarakat hutan di bawah Program 
Investasi Hutan  (FIP/Forest Investment Programme), 
serta kerja analitis yang berguna dalam tata kelola hutan. 
Selain itu masih ada satu kajian penting tentang peran 
penting pembalakan ilegal di banyak negara pelanggan 
Bank Dunia. Kajian tersebut mendesak Bank Dunia 
(dan badan-badan pembangunan lainnya) membantu 
negara-negara dalam memperkuat sistem pengadilan 
kriminal dan anti pencucian uang.57 Selain itu, penting 
dicatat bahwa FIP melarang dukungan untuk konversi, 
deforestasi atau degradasi hutan alam melalui, dan tidak 
terbatas pada, antara lain pembalakan industrial dan 
perkebunan kayu (Dokumen Desain FIP).58 Sayang 
sekali, inisiatif-inisiatif penting tersebut tidak dipadukan 
dalam portfolio Bank Dunia lebih luas dalam kehutanan. 
Satu contoh adalah proyek-proyek pengelolaan hutan di 
Asia seharusnya partisipatif tetapi gagal memberdayakan 
masyarakat dan bahkan memasukan pola-pola 
penggusuran yang berbahaya.59

Masalah implementasi yang sedang terjadi dan cacat 
strategi: 

Masalah-masalah dalam implementasi perlindungan 
hutan Bank Dunia dan kebijakan-kebijakan terkait 
terdokumentasi dengan sangat baik dalam evaluasi resmi, 
laporan masyarakat sipil dan pengaduan masyarakat 
yang disampaikan kepada CAO dan Panel Inspeksi.60 
Peninjauan tengah tahun 2007 tentang Strategi 
Kehutanan, sebagai contoh, menemukan bahwa masalah 

57 Pereira Gonclaves, M, Panjer, M, Greenberg, TS and Magrath, 
W B (2012) Justice in the Forests: Improving criminal justice efforts to combat 
illegal logging World Bank, Washington, DC ; Castro T and Pillai, M 
(2011) Forest Governance 2.0: a primer on ICT and governance, PROFOR 
Washington, DC
58 http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvest-
mentfunds.org/files/FIP_Design_Document_July_final.pdf
59 IEG (2011) Project Performance Assessment Report. India 
Integrated Watershed Development Project; Karnataka Watershed Develop-
ment Project; Andhra Pradesh Community Forestry Management Project; and 
Managing Watershed Externalities in India Project. Washington, DC: World 
Bank
60 Regarding: Request for Inspection, the Development Forest 
Sector Management Project (Liberia) Sustainable Development Insti-
tute, September 24, 2010: http://siteresources.worldbank.org/EXTIN-
SPECTIONPANEL/Resources/01_SDI_Complaint.pdf  and Letter of 
complaint regarding New Forests Company, Namwasa Plantation; IFC 
financing via Agri-Vie Fund PCC (project Number: 27674): http://www.
cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/Complaint_Ag-
riVie_MubendeNamwasa_122011_web.pdf See also http://www.illegal-
logging.info/uploads/WB_Inspection_Panel_Cambodia.pdf
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http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/sustainability+framework/sustainability+framework+-+2012/performance+standards+and+guidance+notes+2012/performance+standards+-+2012
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/08/FPP%20submission%20to%20CBD_July_2011_final_version.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/08/FPP%20submission%20to%20CBD_July_2011_final_version.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/08/FPP%20submission%20to%20CBD_July_2011_final_version.pdf
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20471192~pagePK:64141683~piPK:64141620~theSitePK:502184,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20471192~pagePK:64141683~piPK:64141620~theSitePK:502184,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20471192~pagePK:64141683~piPK:64141620~theSitePK:502184,00.html
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/FIP_Design_Document_July_final.pdf
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/FIP_Design_Document_July_final.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTINSPECTIONPANEL/Resources/01_SDI_Complaint.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTINSPECTIONPANEL/Resources/01_SDI_Complaint.pdf
http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/Complaint_AgriVie_MubendeNamwasa_122011_web.pdf
http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/Complaint_AgriVie_MubendeNamwasa_122011_web.pdf
http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/Complaint_AgriVie_MubendeNamwasa_122011_web.pdf
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kemiskinan dan dampak-dampak buruk sosial tidak 
mendapatkan perhatian yang memadai dalam proyek-
proyek Bank Dunia atau analisis ekonomi dan sektoral. 
Selain itu juga ditemukan bahwa pegawai Bank Dunia 
cenderung memperlakukan kebijakan perlindungan 
sebagai hambatan terhadap pengurusan proyek bukan 
melihatnya sebagai alat penting untuk mengurangi 
bahaya dan memperbaiki capaian-hasil pembangunan.61 
Masalah serupa terkait dengan implementasi lemah 
juga ditemukan dalam peninjauan Kelompok Evaluasi 
Independen baru-baru ini soal tidak adanya bukti bahwa 
dukungan Bank Dunia bagi kebijakan dan investasi 
yang membantu konsesi pembalakan kayu industrial 
mengarah pada pembangunan berkelanjutan.62 

Beberapa temuan kunci evaluasi IEG 2013 
atas keterlibatan Bank Dunia dalam sektor 
kehutanan63 

•	 Perhatian pada kemiskinan pedesaan masih 
kurang dalam reformasi konsesi yang didukung 
Bank Dunia

•	 Hanya 2 dari 37 proyek kawasan lindung hutan 
mencapai tujuan sumber penghidupan yang 
diharapkan

•	 Tiga perempat proyek-proyek kawasan lindung 
hutan memicu OP 4.12 (Penggusuran Paksa), 
tetapi hanya dua yang dilaporkan mengenai 
ada atau tidaknya dampak-dampak buruk pada 
sumber penghidupan sudah dicegah 

•	 Kurang dari separuh dari proyek-proyek yang 
didanai Bank Dunia menggunakan kayu dari 
hutan alam atau perkebunan kayu mencapai 
sertifikasi sebagaimana diwajibkan

•	 Sistem pemantauan dan pelaporan untuk proyek-
proyek kehutanan tidak memadai untuk menilai 
apakah Bank Dunia mendukung pengelolaan 
hutan berkelanjutan secara lingkungan dan sosial

•	 Pertimbangan tentang gender tidak dijawab 
dengan baik

•	 Sebagian besar proyek tidak memperhitungkan 
dengan tuntas persoalan dan tantangan 
perubahan iklim 

Diantara sekian banyak rekomendasi, evaluasi IEG 2013 
menyarankan bahwa Bank Dunia harus melakukan satu 
peninjauan cermat atas reformasi konsesi yang didanai 
Bank Dunia dan proyek pembalakan kayu komersial 
untuk memeriksa apakah model konsesi untuk 

61 Contreras Hermosilla, A and Simula, M (2007) Mid-term Re-
view of Implementation of the World Bank Forest Strategy IEG, World Bank, 
Washington D.C
62 IEG (2013) Managing Forest Resources for Sustainable Develop-
ment: An Evaluation of World Bank Group Experience IEG, Washington, 
DC http://ieg.worldbankgroup.org/content/dam/ieg/forest/forest_eval.pdf
63 Ibid

pembangunan hutan telah berkontribusi pada capaian 
pengentasan kemiskinan. Hal ini diperlukan untuk 
dapat menyampaikan berbagai perbaikan lebih lanjut 
dalam kebijakan dan strategi Bank Dunia untuk sektor 
kehutanan. Pada bulan Februari 2013, manajemen 
Bank Dunia dan Komite Dewan masalah Keberhasilan 
Pembangunan (CODE) dengan datar menolak 
rekomendasi ini. Manajemen Bank Dunia Bank tidak 
mengakui sebagian besar temuan evaluasi IEG dengan 
menuduh temuan tersebut berdasarkan pada banyak 
kesalahan metodologi dalam evaluasi.64 Sepertinya, 
lagi-lagi, sasaran internal Bank Dunia dalam mencapai 
target pemberian pinjaman mengambil preseden atas 
pembelajaran dari pengalaman masa lalu dan memastikan 
hasil-capaian pembangunan berkelanjutan secara sosial 
dan lingkungan.

Reformasi besar diperlukan untuk mencapai capaian 
berkelanjutan:

Banyak NGO, termasuk FPP dan Urgewald, sedang 
mendesak Bank Dunia untuk menggunakan proses 
peninjauan dan pembaruan perlindungan saat ini (Pasal 
5) untuk memperkuat kerangka kerja perlindungan 
bagi hutan dan masyarakat yang bergantung pada 
hutan. Singkatnya, organisasi masyarakat sipil sedang 
menekankan kebutuhan bagi Bank Dunia untuk:

•	 Memperbaiki pengaturan pengawasan, supervisi dan 
kepatuhan pada sistem Bank Dunia dan  peminjam 
untuk memastikan penerapan perlindungan terkait 
kehutanan yang efektif   , termasuk melacak 

64 World Bank (2013) Managing Forest Resources for Sustainable 
Development: An Evaluation of World Bank Group Experience Management 
Response, February 6, 2013
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Tahun 2007, Panel Inspeksi Bank Dunia menemukan dukungan 
pembiayaan Bank Dunia untuk reformasi sektor kehutanan di 

Kongo [DRC] sama sekali gagal mematuhi kebijakan perlidungan 
milik Bank Dunia sendiri © John Nelson

http://ieg.worldbankgroup.org/content/dam/ieg/forest/forest_eval.pdf
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governansi, kemiskinan dan capaian sumber 
penghidupan dalam proyek dan program Bank 
Dunia;

•	 Fokus dalam mendorong sektor kehutanan dan 
reformasi kepemilikan tanah untuk menjamin 
kepemilikan masyarakat dan kendali kehutanan 
masyarakat, kawasan lindung masyarakat dan 
wilayah hutan masyarakat adat, termasuk berbagai 
upaya untuk mengakui dan melindungi hak-hak 
adat;

•	 Memastikan partisipasi dan keterlibatan efektif 
masyarakat dan komunitas hutan dalam upaya 
mendata dan mengendalikan penyebab langsung 
dan tidak langsung deforestasi, termasuk upaya-
upaya untuk menjamin hak tanah adat

•	 Memberikan perhatian khusus  pada dampak yang 
timbul pada masalah gender akibat proyek dan 
program Bank Dunia yang mempengaruhi hutan;

•	 Mengalihkan pendanaan Bank Dunia dari 
pembalakan skala industri menuju dukungan 
untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat 
dan pemberdayaan masyarakat hutan berdasarkan 
kepemilikan lahan yang aman dan penghormatan 
bagi hak-hak mereka;

•	 Memakai ukuran yang lebih ketat untuk mendata dan 
melindungi Hutan Nilai Konservasi Tinggi dalam 
proyek-proyek Bank Dunia, dalam kerjasamanya 
dengan masyarakat hutan dan organisasi masyarakat 
sipil

•	 Menyetujui satu pendekatan lintas sektor untuk 
perlindungan hutan, dengan menangani berbagai 
penyebab deforestasi, termasuk dukungan Bank 
Dunia sendiri untuk agribisnis, industri ekstraktif 
dan program infrastruktur

•	 Memperluas cakupan revisi kebijakan perlindungan 
hutan melampaui pinjaman investasi, termasuk 
perluasan cakupan kebijakan untuk Pinjaman 
Kebijakan Pembangunan [DPLs] dan instrumen 
pinjaman Bank Dunia lainnya;

Kelompok Bank Dunia penting untuk melakukan semua 
rekomendasi di atas agar memastikan perlindungan yang 
kuat untuk melindungi masyarakat hutan, hutan dan 
habitat alami. Bank Dunia harus mempertahankan dan 
mempercanggih satu kebijakan operasional khusus Bank 
Dunia untuk menghindari dampak buruk sosial dan 
lingkungan serta mendorong pembangunan kehutanan 
yang berkelanjutan.

Tom Griffiths (FPP) dan Korinna Horta (Urgewald)

Standar perlindungan 
internasional lainnya

8. Kurangnya kebijakan 
perlindungan yang efektif di 
Bank Pembangunan Brazil

Meskipun Bank Pembangunan Brazil (BNDES) menjadi 
penanda-tangan Green Protocol, yang mengikat nilai 
dan syarat pinjaman pada pemberlakuan standar sosial 
dan lingkungan yang baik, yang juga memiliki inisiatif 
untuk menyusun satu kebijakan khusus untuk sektor 
peternakan, sayangnya kebijakan lingkungan bank 
masih sangat tidak jelas dan kurang transparan serta 
kurang memiliki kriteria nyata. 

Menurut beberapa ketentuan Undang-Undang 
Kebijakan Lingkungan Nasional 1981 dan Undang-
Undang Kejahatan Lingkungan 1998, BNDES 
bertanggung jawab (bersama dengan institusi lain) atas 
setiap kerusakan sosial atau lingkungan yang disebabkan 
oleh pinjaman yang mereka danai; kenyataan ini 
seharusnya langsung memicu bank tersebut membentuk 
mekanisme yang tepat untuk memantau dampak dan 
keberhasilan upaya-upaya kompensasi.

BNDES sudah memiliki satu divisi lingkungan 
khusus sejak 1989, yang di dalamnya menganalisa 
persyaratan-persyaratan untuk persetujuan proyek, dan 
hanya mendanai apa yang disebut sebagai bisnis yang 
berkelanjutani. Menurut informasi di halaman situs 
bank tersebut, semua proyek yang disampaikan kepada 
BNDES menerima satu klasifikasi resiko lingkungan dan 
rekomendasi sosial lingkungan untuk dicermati dalam 
proses analisis tersebut. Pada kasus dimana akan muncul 
dampak penting terhadap tanah/lahan, proyek-proyek 
semacam itu seharusnya tunduk pada kebijakan khusus 
untuk operasi dalam pengaturan tersebut. 

Secara formal, prosedur satu-satunya yang diakui 
sebagai hal yang penting dipertimbangkan sebagai 
satu perlindungan dalam proses analisis untuk proyek-
proyek yang didanai oleh bank tersebut adalah verifikasi 
kepatuhan hukum atas proyek-proyek dan kelayakan tim 
implementasinya. Analisis tersebut memperhitungkan 
Daftar Pemberi Kerja yang membuat para pekerja 
seperti hidup dalam perbudakan; denda atau hukuman 
atas tindakan diskriminasi rasial atau gender, pekerja 
anak atau pekerja paksa, pelecehan psikologis atau 
seksual, atau kejahatan lingkungan; dan keabsahan izin-
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izin lingkungan benar disyahkan oleh pejabat-pejabat 
berwenang.

Terkait dengan dampak lingkungan potensial 
dari pinjaman yang dipermasalahkan, BNDES 
mempertimbangkan pemaparan izin lingkungan proyek 
agar memenuhi syarat, membatasi bank memeriksa 
sendiri untuk membuktikan keabsahan izin tersebut 
tanpa memperhatikan kemungkinan denda administrasi 
akibat gagal mematuhi berbagai persyaratan dan 
kewajiban lainnya mengenai pencegahan, mitigasi dan 
ganti rugi berbagai dampak. BNDES tidak tertarik dalam 
memantau dampak-dampak proyek dan membiarkan 
upaya-upaya kompensasi yang diatur untuk kerugian 
sosial dan lingkungan akibat dari masing-masing 
pinjaman memberi hasilnya sendiri-sendiri.

Pihak BNDES menyatakan bahwa mereka memeriksa 
kepatuhan sosial lingkungan proyek-proyek bank tersebut 
dengan menerapkan satu daftar periksa sederhana 
mengenai kepatuhan formal peraturan lingkungan dan 
perburuhan. Hal ini berbeda dengan kenyataan bahwa 
BNDES sadar akan banyak keterbatasan dari sistem 
pemantauan, kontrol dan pengawasan resmi dari pejabat-
pejabat pemerintah terkait untuk masing-masing kasus. 
Secara teoritis, selain laporan-laporan resmi, BNDES 
harus mengambil tindakan seperti: “melakukan kajian-
kajian tambahan; menyarankan beberapa penyelarasan 
proyek; menawarkan sumber daya untuk memperkuat 
upaya mitigasi; mendorong investasi sosial dan 
lingkungan di dalam (pekerja dan rantai pasok) dan 
tingkat di luar (pembangunan lokal, masyarakat dan 
lingkungan); menghentikan dukungan finansial apabila 
ketidak-patuhan atau risiko sosial dan lingkungan 
terjadi. Dalam kasus operasi tidak langsung otomatis 
yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga keuangan 
terakreditasi, bank tersebut mempercayakan para 
perantara finansial tersebut untuk memeriksa kepatuhan 
sosial dan lingkungan nasabah dan peminjam yang 
menerima dukungan”65 

Meskipun begitu, situasi yang memungkinkan 
pilihan-pilihan tersebut diimplementasikan atau 
dipertimbangkan sangatlah jarang.

Selain kurangnya prosedur yang jelas untuk menuntut 
kepatuhan dengan kebijakan-kebijakan yang dibangun 
dan denda-denda apabila terjadi ketidak-patuhan, 
pemantauannya terhadap hal ini juga sangat lemah. 
Berkenaan dengan kepatuhan pada izin-izin lingkungan 
dan syarat-syaratnya, BNDES meletakkan analisisnya 
berdasarkan laporan-laporan yang dikeluarkan oleh 

65 Kebijakan Sosial Lingkungan BNDES: http://www.bndes.gov.
br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Po-
litica_Socioambiental/ accessed in March 2013. UNOFFICIAL TRANS-
LATION

otoritas lingkungan yang pada gilirannya meletakkan 
evaluasi mereka pada laporan-laporan dari para pelaksana 
proyek. 

Dengan kata lain, saat ini belum ada satu sistem 
yang memastikan pemantauan mandiri atas proyek-
proyek BNDES terkaitdengan kepatuhan pada standar 
perlindungan. Oleh karena itu, sangat penting bagi 
BNDES untuk menyusun mekanisme terjamin untuk 
menilai proyek-proyek yang didanainya, menggunakan 
metodologi dan kriteria yang baku, dan dengan 
transparan, memungkinkan pengawasan sosial dan 
pemantauan nyata atas investasi-investasi tersebut.  

Adriana Ramos66 and Biviany Rojas Garzon67 

9. Bank Pembangunan 
Afrika memperkenalkan 
standar Masyarakat Adat 
untuk pertama kalinya

Bank Pembangunan Afrika (AfDB) hampir 
menyelesaikan serangkaian kebijakan baru perlindungan 
sosial dan lingkungan. AfDB merupakan satu-satunya 
bank pembangunan multilateral yang tidak memiliki 
kebijakan perlindungan tentang masyarakat adat, dan 
perlindungan lingkungan dan sosial yang baru tidak 
diharapkan merubah hal ini. Hal ini tetap terjadi 
walaupun ada tekanan advokasi yang begitu besar 
dari banyak organisasi masyarakat adat di Afrika, dan 
walaupunada jurisprudensi dan standar tentang hak-hak 
masyarakat adat dalam sistem Afrika.

Meskipun begitu, standar-standar yang baru, sebenarnya 
secara tegas mengakui hak-hak masyarakat adat dalam 
beberapa bentuk, dan ini merupakan langkah maju yang 
baik oleh AfDB dan mencerminkan semakin diterimanya 
hak-hak masyarakat adat di benua tersebut. 

Pertanyaan masyarakat adat telah terbukti memicu 
perdebatan sengit di Bank Pembangunan Afrika, 
dimana banyak anggota Dewan dan pegawai menolak 
menerima gagasan bahwa masyarakat adat pantas 
memperoleh perlakuan khusus dan diberikan hak-
hak tertentu. Sebuah Koalisi CSO tentang AfDB dan 
Komite Koordinasi Masyarakat Adat Afrika (IPACC) 
telah bekerjasama memajukan dan menaikan persoalan 

66 Asisten Sekretaris Eksekutif Instituto Socioambiental (ISA)  
www.socioambiental.org
67 Pengacara untuk Instituto Socioambiental (ISA) Xingu Pro-
gramme.
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masyarakat adat di AfDB, membuat makalah bersama68 
mendesak satu kebijakan perlindungan berdiri sendiri 
tentang masyarakat adat dan meminta satu dialog resmi 
antara masyarakat adat dan AfDB. 

Untuk menanggapi hal ini, Presiden AfDB Donald 
Kaberuka setuju untuk menyelenggarakan satu forum 
tentang masyarakat adat bulan Februari 2013, satu 
kegiatan pertama kalinya di AfDB. Forum ini dihadiri 
oleh perwakilan masyarakat adat, anggota dari Komisi 
HAM Afrika, menteri-menteri pemerintahan, pejabat 
tinggi manajemen AfDB, dan CSO. Forum tersebut 
sebagai satu pertukaran yang berguna untuk mulai 
menghilangkan kosepsi keliru di AfDB mengenai 
keberadaan masyarakat adat di Afrika. 

Dewan Direktur AfDB diharapkan menyetujui 
kebijakan perlindungan AfDB yang baru dalam 
beberapa minggu ke depan, ketika satu konsensus 
dicapai tentang beberapa referensi perlindungan bagi 
masyarakat adat dan tunggakan persoalan lainnya. 
Semua indikasi menunjukan bahwa manajemen 
AfDB akan menyarankan beberapa ketentuan khusus 
mengenai masyarakat adat, tetapi sulit memenuhi 
standar-standar yang dituntut organisasi dan otoritas 
masyarakat adat. Sepertinya tidak akan terjadi bahwa 
ketentuan final akan mewajibkan bahwa masyarakat 
adat diminta memberikan atau menolak keputusan 
bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD) untuk 
proyek-proyek yang mengorbankan hak-hak mereka.

Di saat memasukan perlindungan masyarakat adat 
akan menjadi satu langkah maju menuju arah yang 
benar bagi AfDB, peluang implementasi yang lemah 
– satu tantangan konstan bagi AfDB dan bagi seluruh 
bank multilateral– masih menyisakan masalah. Untuk 
mencegah hal ini, dan mendukung cara efektif memakai 
standar yang baru, pembela dan organisasi masyarakat 
adat sudah mendesak AfDB membentuk satu posisi staf 
senior untuk memberikan satu titik perantara untuk 
masyarakat adat dan ditugaskan untuk memasukan 
standar tersebut, mengadakan satu dewan penasehat 
masyarakat adat, dan mengabdikan perhatian dan 
sumber daya yang memadai untuk melatih pegawai 
AfDB. Tanpa upaya-upaya semacam itu, AfDB akan 
mengambil risiko mengesahkan standar tanpa mampu 
mematuhinya.  

Josh Klem, Bank Information Center

Bacaan lebih lanjut:

www.coalitionafdb.org

68 http://www.coalitionafdb.org/wp-content/uploads/2012/09/
Why-A-Standalone-IP-Policy-in-AfDBs-ISS.pdf

www.ipacc.org.za
www.bicusa.org/afdb 

10. Perlindungan dalam 
skema pendanaan REDD+ 

Persoalan perlindungan dan penerapannya menjadi salah 
satu aspek REDD+69 yang menjadi perhatian masyarakat 
dan organisasi masyarakat sipil yang terus memancing 
keprihatinan paling banyak. Ini benar adanya dalam 
ranah perdebatan tentang REDD+ saat ini dan khususnya 
tingkat implementasi dan operasionalisasinya. Sejak 
2010, ketika Konferensi Para Pihak ke-16 Konvensi 
Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (COP 
16 UNFCCC) mengambil keputusannya tentang 
REDD+ dan perlindungan terkait, satu proses elaborasi, 
negosiasi dan penyelarasan terus berlangsung saat ini di 
berbagai tingkat. Perdebatan mengenai perlindungan 
telah menjadi kesempatan bagi masyarakat adat dan 
masyarakat sipil terus meningkatkan tuntutan mereka 
bagi penghormatan atas hak dan standar yang diakui 
secara internasional, dan menjadi satu kesempatan 
bagi para donor untuk mengupayakan kepatuhan bagi 
pemakaian dana-dana yang disalurkan kepada negara-
negara REDD+. Sama dengan persoalan terkait REDD+ 
lainnya, perdebatan perlindungan telah berkembang 
menjadi satu sifat yang rumit, dan terpecah ke dalam 
dua aliran. Satu aliran ditujukan untuk membentuk 
norma dan alat untuk mencegah REDD+ membawa 
bahaya untuk lingkungan dan masyarakat hutan, aliran 
yang lain bertujuan memastikan penilaian manfaat 
potensial, dikenal dengan jargon sebagai satu pendekatan 
“melakukan yang baik” atau pendekatan “do good”. 

Karena semua perdebatan soal perlindungan bergerak 
dari elaborasi teoritis menuju satu terjemahan prinsip-
prinsip menjadi alat-alat operasional, banyak masalah 
kemudian mulai bermunculan. Masalah-masalah 
tersebut di antaranya adalah kurangnya kapasitas dan 
ketertarikan antar badan pemerintah di tingkat nasional, 
dan pertanyaan mengenai biaya-biaya transaksi yang 
mahal. Masalah-masalah tersebut mendatangkan satu 
resiko besar pelemahan standar, dengan ungkapan tujuan 
percepatan pembayaran dana-dana untuk kesiapan. Agar 
bisa sungguh-sungguh mengambil pentingnya skenario 
ini, penting untuk melihat ke belakang dan membangun 
kembali proses yang mengarah pada pengembangan 
berbagai mekanisme dan rejim perlindungan dalam 
inisiatif terkait REDD+, seperti Fasilitas Kemitraan 
Karbon Hutan (FCPF), Program Investasi Hutan (FIP) 

69 Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Kerusakan Hutan
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dan UN-REDD.

Kesepakatan Cancun yang disepakati oleh COP 16 
UNFCCC memasukkan sejumlah perlindungan yang 
akan dipertimbangkan dalam kebijakan, program dan 
proyek REDD+. Terkait dengan masyarakat adat, upaya 
perlindungan mencatat adopsi/penggunaan Deklarasi 
PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) 
dan memberi perlindungan mulai dari partisipasi penuh 
dan efektif, hinggapenghormatan terhadap “pengetahuan 
tradisional dan hak-hak masyarakat adat dan anggota 
masyarakat lokal, dengan memperhitungkan berbagai 
kewajiban internasional terkait, keadaan dan hukum 
nasional”. UNFCCC juga memakai satu rencana kerja 
untuk salah satu badan subsider (Badan Keilmuan untuk 
Pertimbangan Teknis – SBSTA) yang akan menyusun 
panduan tentang satu sistem informasi bagaimana upaya 
perlindungan akan ditangani dan dihormati. 

Setelah beberapa pergumulan diplomatis, Para Pihak 
menyetujui satu naskah yang memberikan dukungan 
politik pada pentingnya perlindungan sosial dan 
lingkungan dalam REDD+, serta kewajiban dan 
instrumen HAM internasional seperti UNDRIP, kendati 
dibatasi oleh keadaan dan hukum nasional.  Walaupun 
ada pembatasan tersebut, satu rumusan semacam ini 
menawarkan ruang untuk elaborasi perlindungan di 
dalam berbagai program dan inisiatif REDD+.

Salah satu inisiatif REDD+ ini adalah Fasilitas Kemitraan 
Karbon Hutan yang dalam satu piagamnya mengakui 
kewajiban untuk menghormati masyarakat adat. Begitu 
Kesepakatan Cancun disepakati, FCPF memasukan 
banyak upaya ke dalam penyusunan rejim perlindungan 
mereka sendiri. Perlu dicatat di sini bahwa sifat khas 
kegiatan yang didukung oleh FCPF – yang merupakan 
berbagai rencana persiapan REDD+ danbukan proyek, 
mengarah pada ‘perluasan kembali’ dan adaptasi rejim 
perlindungan tradisional, seperti kebijakan perlindungan 
Bank Dunia, agar menjadi alat yang lebih analitik dan 

diagnostik seperti SESA (Penilaian Lingkungan dan 
Sosial Strategis). 

Tujuan SESA adalah mengantisipasi potensi bahaya 
dan peluang terkait dengan REDD+ pada tahap 
awal siklus perencanaan dan mengidentifikasi upaya-
upaya perlindungan yang akan dimunculkan. Dengan 
karakter analitik dan diagnostiknya, SESA seharusnya 
sudah menawarkan ruang untuk masyarakat untuk 
mengelaborasi dan memberikan banyak masukan penting 
mengenai cara-cara untuk memastikan agar REDD+ 
tidak akan mengorbankan sumber penghidupan dan hak 
masyarakat. Meskipun begitu, catatan akan keterlibatan 
masyarakat adat dalam definisi Kerangka Acuan SESA 
dan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial 
terkait sejauh ini tercampur. Penting untuk dicatat 
bahwa salah satu perlindungan yang berlaku pada proses 
persiapan kesiapan REDD+ adalah terkait dengan 
ruang atas informasi dan partisipasi publik. Oleh karena 
itu, terbatasnya ruang partisipasi yang baik dan ruang 
atas informasi terbukti di beberapa negara merupakan 
pelanggaran terhadap standar perlindungan tersebut. 

FCPF sendiri juga sudah berubah. Pada awal 
pembentukannya, FCPF ini merupakan satu skema 
pendanaan di dalam Bank Dunia (dibentuk sebagai 
pengawas Bank Dunia). Kini FCPF telah berkembang 
menjadi satu mekanisme pendanaan yang lebih rumit. 
Meskipun Bank Dunia masih sebagai pengawas, 
pendanaan FCPF dikeluarkan melalui sejumlah mitra 
yang dipercaya, termasuk Program Pembangunan 
PBB (UNDP), Bank Pembangunan Inter-Amerika 
(IDB) dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). 
Perluasan dalam mitra-mitra yang dipercaya untuk 
mendistribusikan dana berarti tambahan upaya lebih 
banyak untuk menemukan satu pendekatan bersama 
untuk perlindungan. Pola yang dipakai oleh FCPF, 
IDB dan UNDP (FAO masih tertinggal dalam proses 
penyelarasannya sendiri) bercita-cita bahwa standar 
dan perlindungan tertinggi akan berlaku apabila ada 
perbedaan antara standar-standar mitra pengirim 
dengan Bank Dunia. Pada situasi seperti ini, standar 
perlindunganyang tertinggilah yang akan dijadikan 
ambang batas minimum. Artinya bahwa dalam kasus-
kasus dimana UNDP adalah mitra pendistribusi dana 
(dan sebagai UNDP mereka akan mengacu pada satu 
pendekatan berbasis HAM), UNDRIP dan ketentuan 
penting seperti keputusan bebas, didahulukan dan 
diinformasikan (FPIC/KBDD) akan berlaku. Meskipun 
begitu, karena semua kegiatan kesiapan REDD+ masih 
dalam penjabaran, tidak ada bukti yang kuat soal apakah 
standar-standar ini dipenuhi. Bahkan seperti dinyatakan 
dalam “Penilaian kebutuhan negara: satu laporan tentang 
kesiapan REDD+ antara Program UN-REDD dan 
negara-negara anggota Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan 
(FCPF)” (2012) komponen bagian perlindungan dan 
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konsultasi publik, serta Pemantauan, Pelaporan dan 
Verifikasi masih memerlukan dukungan lebih lanjut. 
Laporan tersebut menggaris-bawahi bahwa: “komponen-
bagian tentang perlindungan juga muncul sebagai 
wilayah prioritas tinggi, khususnya untuk negara-negara 
Asia dan Amerika Latin, dan bahkan di Afrika tingkat 
tanggapannya di atas 60 persen”70 

Program Investasi Hutan (FIP) telah mengikuti satu 
pola yang sama di FCPF dimana masing-masing Bank 
Pembangunan Multilateral (MDB) bertanggung jawab 
untuk pemakaian dana yang dikirim oleh Bank Dunia 
sesuai dengan kerangka kerja jaminan, kebijakan, 
panduan dan prosedur milik mereka sendiri. Selain itu, 
pengesahan program FIP dan proses pengawasan akan 
mengikuti kebijakan dan prosedur MDB yang terkait. 
Meskipun begitu, FIP belum menyusun satu pendekatan 
bersama untuk memastikan konsistensi antara Pengawas 
(Bank Dunia) dan kebijakan serta perlindungan MDB 
lainnya. Kurangnya satu standarisasi dan kerangka 
kerja perlindungan yang konsisten membawa banyak 
tantangan penting dalam hal akuntabilitas dan 
konsistensi, di dalam FIP, FCPF dan UN-REDD.

Berkenaan dengan UN-REDD, upaya perlindungan 
telah dijalankan dengan satu cara yang berbeda. Sebagai 
satu kenyataan, UN-REDD memakai seperangkat 
makalah panduan dan pedoman terkait dengan 
keterlibatan pemangku kepentingan yang memasukan 
satu persyaratan untuk menjamin KBDD masyarakat 
adat, dan Prinsip dan Kriteria Sosial dan Lingkungan 
(Social and Environmental Principles and Criteria or 
SEPC), yang menggunakan satu “pendekatan berbasis 
hak”. Pedoman tersebut berlaku bagi Badan-badan PBB 
sebagai mitra-mitra pendistibusi dana yang bertingkat. 
SEPC dibagi lagi dalam tiga prinsip: persoalan sosial, 
kebijakan yang berhubungan dengan sosial dan 
lingkungan serta persoalan lingkungan. Prinsip-prinsip 
tersebut mengandung sejumlah ketentuan penting bagi 
masyarakat adat, termasuk mewajibkan partisipasi utuh 
dan efektif, dan mengharuskan penghormatan dan 
promosi hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber 
daya, KBDD dan pengakuan pengetahuan tradisional 
dan sumber penghidupan. Meskipun begitu, Alat 
Penilaian Manfaat dan Risiko terkait belum difinalisasi 
dan diadopsi, sehingga berpotensi mengganggu 
penerapannya.71 

Meningkatnya keprihatinan seputar rendahnya 
tingkat kepatuhan terhadap standar perlindungan

70 http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbon-
partnership.org/files/Documents/PDF/Oct2012/Country%20Needs%20
Assessment%20report%20UN-REDD%20Programme%20and%20
FCPF,%2012%20October%202012.pdf
71 http://www.un-redd.org/multiple_benefits_sepc/tabid/54130/
default.aspx

Pola yang berulang sepertinya muncul di berbagai 
tingkat. Walaupun di atas kertas terjemahan mandat 
politik UNFCCC tentang perlindungan sepertinya telah 
mengarah pada beberapa pencapaian penting dalam hal 
pengakuan hak-hak masyarakat adat, operasionalisasi 
dan implementasi sejauh ini kurang menggembirakan. 

FCPF telah menerima banyak pengaduan dari masyarakat 
adat dan masyarakat sipil mengenai pelanggaran banyak 
standar Bank Dunia tentang partisipasi publik dan 
pelanggaran atas pedoman partisipasi dan konsultasi 
milik mereka sendiri. Sebagai contoh, di Honduras, 
beberapa organisasi masyarakat telah menolak beberapa 
proposal kesiapan pemerintah akibat kurangnya 
konsultasi dan kegagalan memastikan pembuatan 
kebijakan yang terbuka.72 Di negara seperti Suriname, 
meskipun telah berulang-kali diungkapkan, beberapa 
proposal kesiapan nasional, rencana pemerintah untuk 
REDD+ terus menghilangkan setiap tindakan berguna 
untuk mempertahankan hak tanah dan wilayah 
masyarakat hutan.73 

Pada bulan Februari 2013, badan koordinasi masyarakat 
adat keluar dari kolaborasi dengan Program UN-REDD 
dan Program Bersama Nasional di Panama akibat 
kegagalan kegagalan PBB dan pemerintah memastikan 
partisipasi yang baik dan kurangnya tindakan efektif dan 
tepat waktu untuk menegakan KBDD dan memastikan 
keselarasan dengan UNDRIP.74 PBB saat ini sedang 
merencanakan untuk investigasi pengaduan ini untuk 
menemukan apa yang salah dalam program nasional 
tersebut.75   

Program UN-REDD juga mengadapi banyak masalah 
di Indonesia dan tempat lain di Asia. Program tersebut 
mengaku bahwa proses-proses KBDD di Vietnam banyak 
kekurangan (gagal menjelaskan risiko dan biaya REDD+ 
kepada masyarakat). Dalam program contoh proyek 
REDD+ di Sulawesi Tengah di Indonesia, masyarakat 
lokal mengeluh bahwa belum ada proses KBDD yang 
berarti. Sementara itu, proyek contoh yang sama hingga 
kini sedikit sekali memperhatikan upaya menjamin 
hak-hak tanah dan sumber daya dan memusatkan diri 
pada satu pendekatan pengabaian yang usang untuk 
konservasi hutan yang menuai banyak kecaman panas 
dari komunitas-komunitas terdampak.

72 See, for example, letter from COPINH in Honduras sent to the 
FCPF in August 2012  http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/
files/2013/carta%20SOBRE%20PROYECTOS%20REDD%20HON-
DURAS%20final.pdf
73 See http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publica-
tion/2013/03/comments-suriname-rpp-march-20132.pdf
74 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/03/
COONAPIP%20RESOLUCION%202-2013%20Retiro%20de%20
ONUREDD%20.pdf
75 http://un-redd.org/UNREDD_Launches_Panama_NP_Evalua-
tion_EN/tabid/106063/Default.aspx
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Di Peru, organisasi masyarakat adat Amazon AIDESEP 
memiliki keprihatinan yang semakin berkembang 
seputar perlakukan hak dan persoalan tanah di bawah 
proses penyusunan satu Strategi Investasi Hutan 
nasional didanai oleh Program Investasi Hutan (FIP). 
Singkatnya, AIDESEP telah dibuat cemas karena janji-
janji sebelumnya untuk menangani kepemilikan tanah 
dengan anggaran nasional yang cukup untuk pemetaan 
dan pembuatan sertifikat dilanggar ketika pemerintah 
secara sepihak menyusun ulang rencana investasi 
tanpa konsultasi pada awal tahun 2013. AIDESEP 
saat ini sedang mempertimbangkan memakai berbagai 
mekanisme pengaduan jika keprihatinan mereka tidak 
ditangani.76 

Masyarakat prihatin soal terbatasnya implementasi 
perlindungan yang tepat waktu dan berhasil yang semakin 
didukung oleh banyak kalangan pemeriksa independen. 
Sebagai contoh, di Guyana, badan verifikasi untuk MoU 
Guyana-Norwegia tentang REDD+ menemukan pada 
November 2012 bahwa setelah tiga tahun, Guyana telah 
gagal menempuh tindakan-tindakan untuk menegakkan 
hak-hak tanah masyarakat adat, sementara konsultasi 
publik yang efektif dan kurangnya keterbukaan terus 
mengganggu penyusunan kebijakan-kebijakan REDD+ 
berkelanjutan di negara tersebut.77 

Implementasi panduan tentang Sistem Informasi 
mengenai Perlindungan, serta Pemantauan, Pelaporan 
dan Verifikasi penerapannya dalam pendanaan REDD+ 
di UNFCCC menawarkan bukti penting bahwa negara-
negara berhutan melempem tidak berdaya dalam 
menjalankan kewajiban-kewajiban di bawah Konvensi 
perubahan iklim. Hal ini semakin menujukkan bahwa 
kebutuhan akan satu rejim perlindungan yang efektif 
harus dituangkan dalam legislasi nasional bersangkutan 
dan reformasi hukum dan tata kelola terkait, (seperti 
dalam kasus kepemilikan tanah, atau KBDD), proses-
proses seperti ini baru tumbuh di banyak negara, 
atau bahkan belum mulai. Ada beberapa tanda bahwa 
tingkat lambannya tindakan pada perlindungan 
mungkin disebabkan oleh satu kekurangan kemampuan 
pemerintah dalam perlindungan dan persoalan 
pelaporan.

Masyarakat adat dan NGO, termasuk FPP sedang 
menekankan bahwa satu sistem perlindungan nasional 
yang berhasil harus dihubungkan dengan satu kerangka 
kerja kepatuhan yang tuntas dan efektifyang mencakup 
beberapa indikator kinerja untuk implementasi 
perlindungan. Sayang sekali hal ini merupakan sesuatu 

76 http://www.forestpeoples.org/id/topics/forest-investment-
programme-fip/news/2013/02/indigenous-peoples-peruvian-amazon-
denounce-fail
77 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/03/
Rainforest_Alliance_NorwayGuyana_ReddAgreement_2013.pdf

yang sangat ditolak oleh banyak negara di UNFCCC, 
baik dalam ,mempermudah akses untuk pendanaan, 
melindungi ruang ‘kedaulatan’ milik mereka sendiri, atau 
untuk mempercepat proses-proses kesiapan agar mulai 
menerapan proyek-proyek dan manfaat dari pembayaran 
karbon terkait.
 
Lebih banyak pengaduan seperti yang baru-baru ini 
kepada UN-REDD di Panama akan bermunculan kecuali 
negara-negara berhutan mulai mendesak tindakan-
tindakan yang lebih tegas tentang perlindungan dibuat 
oleh masyarakat adat dan organisasi keadilan sosial. 
Untuk saat ini, masyarakat sipil dan masyarakat adat terus 
mendesak upaya perlindungan dicantolkan pada satu 
kerangka kerja kepatuhan yang kuat bahwa isinya akan 
memasukkan pengakuan hak atas KBDD, mekanisme 
keluhan dan pengaduan yang efektif dan bisa diakses, 
reformasi tata kelola yang kuat (khususnya pengakuan 
hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber 
daya) dan pendanaan kelembagaan serta pengakuan 
dan dukungan pemerintah atas skema pemantauan 
masyarakat, termasuk indikator-indikator kinerja untuk 
implementasi perlindungan.  

Francesco Martone danTom Griffiths (FPP)

11. Standar-standar sukarela 
sektor swasta

Kemarahan publik mengenai berbagai penghancuran 
dari bisnis yang buruk telah mengarah pada suatu 
peningkatan pengakuan atas berbagai tanggung jawab 
kalangan dunia bisnis utnuk melindungi HAM, dan 
kebutuhan akan kebijakan yang lebih kuat untuk 
memperbaiki cara produk-produk dibuat dan memastikan 
bahwa lingkungan dan hak masyarakat dihormati dan 
dilindungi. Saat ini muncul kesadaran yang lebih besar  
akan perbaikan pengelolaan lingkungan dan governansi 
lahan, reformasi kepemilikan tanah, dan meningkatnya 
penegakan hukum yang diperbaiki dan adil. Perubahan 
semacam ini perlahan mulai bergulir, jadi kosumen dan 
pembeli ditekan untuk perubahan yang lebih cepat. 
Hal ini telah menyebabkan meningkatnya penyusunan-
standar oleh sektor swasta untuk pengaturan produksi 
dan pengolahan komoditas untuk mengormati hak, 
menjamin sumber mata pencarian yang menguntungkan 
dan berkelanjutan serta mengalihkan tekanan dari 
kawasan-kawasan penting bagi sumber pengidupan lokal 
dan nilai konservasi tinggi. Banyak standar yang telah 
dikembangkan mengakui pentingnya perlindungan hak-
hak adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya serta hak 
atas keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan 
(KBDD/FPIC) antara lain untuk kehutanan, hutan 
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tanaman, minyak sawit, kedelai, tebu, tambak, biofuel/
bahan bakar nabati dan penyerapan karbon.

Prinsip transparansi dan pembagian informasi 
dalam standar-standar sukarela sektor swasta berarti 
menyediakan data mengenai kegiatan usaha dan proyek 
saat ini merupakan satu kewajiban perusahaan-perusahaan 
anggota kepada seluruh pemangku kepentingan. Hal 
ini telah membuka celah bagi kelompok-kelompok 
masyarakat sipil dan masyarakat untuk bertindak lebih 
cepat terhadap proyek-proyek serupa, dengan lebih 
banyak kesempatan merubah mereka sebelum mereka 
melakukan kejahatan. Mekanisme pengaduan dan panel 
keluhan, dari perusahaan, lembaga sertifikasi dan meja 
bundar komoditas saat ini begitu giat digunakan untuk 
memprakarsai mediasi independen dan menyelesaikan 
sengketa. Ciri multi pemangku kepentingan/multi-
stakeholders dari standar-standar sukarela juga bermakna 
bahwa LSM dan organisasi berbasis masyarakat (CSO) 
lingkungan dan sosial punya kesempatan menyatakan 
pendapat dalam keputusan dan tindakan badan-badan 
tersebut dan perusahaan-perusahaan anggota mereka. 
Kekuatiran lembaga sertifikasi dan perusahaan bagi nama 
baik mereka memberikan pengaruh ketika pengaduan 
tidak ditangani dengan memuaskan.

Kendati demikian, dengan mencermati beberapa standar 
komoditas, kita menemukan bahwa saat proses negosiasi 
naskah antara para pemangku kepentingan berhasil 
mendorong satu tingkat yang penting atas ‘kepemilikan’ 
bersama standar tersebut,satu hasil dari evolusi terpisah 
adalah bahwa beragam skema telah dikembangkan yang 
mengecewakan dan bahkan kadang kala pendekatannya 
bertentangan atas cara mereka menjawab isu penting 
seperti HAM, kepemilikan tanah, legalitas dan 
pengeluaran izin, keamanan sumber nafkah, penghidaran 
resiko dan penyelesaian sengketa. 

Berbagai upaya perlu untuk diarahkan tidak hanya 
untuk menerapkan standar-standar tersebut tetapi juga 
memperbaiki dan menyelaraskan mereka. Pemantauan 
dan verifikasi masyarakat sipil yang terus-menerus 
terbukti sangat diperlukan, kendatipun sampai saat 
ini masih sangat sedikit cerita sukses. Sepanjang tahun 
2012 – 2013, Forest Peoples Programme, berkerja sama 
erat dengan SawitWatch dan mitra-mitra lainnya, juga 
telah mendorong bagi perbaikan-perbaikan Prinsip dan 
Kriteria RSPO. Sejumlah capaian telah diperoleh dalam 
naskah draft baru, yang akan diputuskan melalui voting 
oleh anggota untuk diterima atau ditolak bulan April 
2013. 

Di saat bekerja melalui standar-standar swasta sukarela 
dapat membantu mengangkat plafon (batas atas) 
untuk menghormati HAM, bekerja untuk hukum dan 
perubahan tata kelola penting membantu mengangkat 
lantai dasarnya juga. Tetapi kedua hal tersebut tidak 
merupakan proses yang terpisah: dalam beberapa 
tahun terakhir, standar sukarela sektor swasta telah 
digunakan untuk melibatkan dengan pemerintah dan 
mendata wilayah-wilayah untuk perbaikan hukum 
sehingga perusahaan dapat dengan mudah mematuhi 
persyaratan sukarela, khususnya dimana hukum nasional 
mempersulit atau bahkan mustahil bagi mereka untuk 
mematuhinya.

Aktivis HAM menghadapi pertanyaan-pertanyaan 
tersulit ketika terlibat dengan standar sukarela yang 
memerlukan refleksi mendalam: apakah yurisdiksi 
standar sukarela atas masyarakat lokal yang bukan 
anggota atau bahkan bagi mereka yang sama sekali tidak 
sadar akan adanya standar tersebut ada? Masalahnya tidak 
satupun dari prosedur standar-standar tersebut hingga 
kini dimainkan oleh masyarakat lokal tanpa bantuan 
NGO lokal (dan kadang-kadang NGO internasional), 
bagaimana seseorang menghindari resiko menggantikan 
suara masyarakat tersebut, dari pada sekedar hanya 
mempermudah proses menentukan akses mereka 
sendiri atas prosedur-prosedur standar tersebut? Apakah 
standar-standar sukarela sungguh-sungguh digunakan 
untuk menjamin hak-hak dan prinsip fundamental dan 
tidak dapat dinegosiasikan, seperti Keputusan Bebas, 
Didahulukan dan Diinformasikan [FPIC/KBDD], atau 
hanya semata-mata mengurangi dampak proyek terhadap 
kehiduapan masyarakat terkena dampak berdasarkan 
kompromi?

Di sini mungkin sangat berguna untuk memahami 
standar-standar sukarela sebagai salah satu alat diantara 
alat-alat lainnya di dalam kotak peralatan advokasi HAM. 
Masih terbuka jurang pemisah antara bagaimana standar-
standar tersebut seyogyanya bekerja dan apa yang benar-
benar dapat mereka capai. Namun bersamaan dengan 

Salah satu sasaran standar sukarela sektor swasta adalah untuk 
melindungi dan meningkatkan Kawasan Nilai Konservasi Tinggi 

© Sophie Chao
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masalah itu, muncul pertanyaan apakah memiliki akses 
pada suatu sistem yang tidak sempurna jauh lebih baik 
dari pada tidak sama sekali?

Sophie Chao (FPP)
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