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Kerangka Pengamanan (Safeguard)'

1. Sifat Umum Program

a) Tujuan dari program P2TPD adalah untuk mendukung reformasi tata pemerintahan di
40 kabupaten yang dipilih berdasarkan kompetisi. Program untuk mendukung
pengurangan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas tata-pemerintahan. Program
juga mendukung kabupaten yang reformis dalam penyebarluasan informasi publik
dan mengembangkan partisipasi publik dalam perencanaan dan penggunaan anggaran
daerah, penyusunan strategi pengurangan kemiskinan, peningkatan manajemen
keuangan dan pengadaan serta peningkatan PAD. Dukungan investasi juga
disediakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari strategi
pengurangan kemiskinan.

b) Sasaran program adalah untuk mendukung tata-pemerintahan daerah yang mendorong
partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, transparansi,
menekankan pertanggung-gugatan (accountability) dan sistem pelayanan yang lebih
mengacu pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam sistem pelayanan publik.
Sesuai dengan kriteria program, daftar awal terdiri dari 22 kabupaten di 9 provinsi
(Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur,
Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan), diidentifikasi sebagai 'kandidat'
potensial untuk melaksanakan program.

c) Mengingat program ini adalah program desentralisasi yang bersifat partisipatif, sub-
investasi proyek tidak akan ditentukan pada tahap awal (sebelum negosiasi). Oleh
karena itu, program hanya akan membuat kerangka kerja pengamanan dan bukan
ukuran-ukuran spesifik. Kerangka ini akan dikembangkan sebagai bagian dari paket
refomasi yang harus disepakati oleh Bupati kabupaten partisipan.

d) Paket reformasi adalah partisipasi, transparansi dan keterlibatan masyarakat secara
luas (khususnya kelompok yang kurang diuntungkan akan mendapat perhatian
tersendiri untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan) dan pembangunan
yang berkelanjutan (termasuk kepekaan terhadap masalah lingkungan). Beberapa
peningkatan kapasitas kelembagaan yang terkait dengan safeguard akan menjadi
bagian dari peningkatan kapasitas program.

e) Kerangka safeguard perlu dirancang secara sederhana, mudah dimengerti dan dapat
dilaksanakan dalam kerangka program tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip
safeguard, sehingga stakeholder2 yang terlibat dalam pengambilan keputusan akan
mendapatkan pemahaman yang baik.

f) Program tidak akan mengijinkan investasi yang berdampak buruk dan permanen
terhadap lingkungan dan yang mengharuskan terjadinya pemukiman kembali yang
penanganannya di luar kapasitas proyek, seperti proyek pembangunan bendungan,
proyek yang harus memindahkan lebih dari 200 orang, atau proyek yang pelaksanaan

'Safeguard adalah langkah pengamanan untuk memastikan agar proyek Bank Dunia tidak berdampak
negatif bagi: a) kelompok yang terkena pembebasan tanah (atau dampaknya bisa terkompensasi baik),
b)suku terasing atau keuntungan proyek tidak setara bagi mereka dibanding masyarakat mayoritas dan c)
lingkungan hidup
2 Pihak pengambil keputusan, pihak terkena dampak dan pihak yang menjadi atau mewakili target group.
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safeguard-nya tidak bisa dipersiapkan dalam waktu satu tahun. Investasi yang
berhubungan dengan tembakau, bahan yang bisa mengurangi ozon diudara, pestisida
kimia, bahan asbes, sampah berbahaya tidak akan didanai melalui program ini. Sub-
proyek yang didanai adalah infrastruktur pedesaan dengan anggaran kurang dari Rpl
milyar.

g) Proyek tidak termasuk investasi kabupaten di mana masalah dampak terhadap suku
terasing tidak bisa diselesaikan dalam kerangka proyek.

h) Masalah suku terasing hanya akan terjadi di hutan daerah suku Kajang kabupaten
Bulukumba, Sulawesi Selatan dan suku Baduy di hutan lindung di Lebak (provinsi
Banten). Umumnya suku terasing hidup di wilayah hutan lindung, sehingga pada
dasamya sepenuhnya tidak terkait dengan investasi proyek ini.

i) Investasi harus menghindari wilayah yang dilindungi seperti wilayah Baduy atau
Kajang Dalam kecuali salah satu tujuan investasi adalah untuk melindungi wilayah
tersebut dan harus dirancang sesuai dengan prasyarat pemerintah tentang wilayah
yang dilindungi.

2. Prinsip-prinsip Dasar

2.1. Lingkungan

2.1.1. Prosedur

Terdapat tiga tahapan pengamanan lingkungan: tahap pengusulan proyek,
perencanaan dan pelaksanaan, semuanya membutuhkan konsultasi publik.
Prosedur untuk setiap tahapan dirangkum sebagai berikut:

Dalam proses 'seleksi' awal, tipe, skala, lokasi, sensitivitas, termasuk karakter
dan tingkat dampak dari proyek, diidentifikasi dan dibedakan ke dalam 4 kategori:

a) Usulan yang membutuhkan manajemen lingkungan dan rencana pengawasan
(UKL dan UPL = Usaha peng"K"elolaan Lingkungan dan Usaha Pemantauan
Lingkungan) yang berdasarkan studi hanya berdampak terbatas dan untuk
lokasi spesifik. Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil,
dulu Pekerjaan Umum) telah menyusun kriteria untuk menentukan kebutuhan
akan UKL/UPL dan Departemen Lingkungan Hidup telah menyusun kriteria
untuk ANDAL.

b) Usulan yang hanya membutuhkan SOP (standard operating procedures =

Standar prosedur operasional), di mana contoh-contoh yang baik dipakai
sebagai patokan. Dirjen Perencanaan Kota dan Dirjen Sumberdaya Air telah
memiliki pedoman SOP untuk beberapa tipe kegiatan seperti cara mengontrol
erosi dijalan hasil timbunan dan area penanaman kembali, tatacara
penanganan sampah, penanganan lalu lintas dan penimbunan material pada
lokasi pembuatan jalan.

c) Usulan yang tidak membutuhkan studi lingkungan, seperti yang tidak
melakukan konstruksi, perusakan tanah dan air atau bebas polusi.
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d) Usulan yang membutuhkan analisis dampak lingkungan (ANDAL)
menyeluruh dan rencana pengelolaan lingkungan (RKL).

2.1.2. Kriteria Seleksi Tambahan (Negative List)

a. Bahan yang mengurangi ozon diudara, tembakau atau produk tembakau: Program
tidak mendanai sub-proyek yang menggunakan dan memproduksi bahan-bahan
inl.

b. Bahan asbes. Program tidak akan mendanai sub-proyek yang menggunakan
bahan asbes. Tindakan pengurangan khusus untuk mengurangi bahan asbes
dalam setiap usulan proyek perlu dilakukan (misalnya, renovasi gedung yang
mungkin telah menggunakan asbes).

c. Bahan dan sampah berbahaya. Program tidak akan mendanai sub-proyek yang
menggunakan, memproduksi, menyediakan atau membawa bahan yang
berbahaya (racun, asam atau yang mudah meledak) atau menciptakan sampah
'B3' (bahan berbahaya)

d. Pembangunan di wilayah yang dilindungi. Program tidak akan mendanai
pembangunan yang berlokasi di wilayah yang dilindungi atau yang kemungkinan
bisa mengubah kondisi daerah yang bersangkutan. Wilayah yang dilindungi
sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.KEP-
1 7/MENLH/200 1 tentang Tipe-tipe Kegiatan yang Membutuhkan Analisis
Dampak Lingkungan. Yang termasuk dalam daftar adalah wilayah hutan
lindung, wilayah konservasi laut atau danau, taman wisata alam, wilayah di
sekitar danau atau tangkapan air, wilayah hutan bakau, taman nasional, pinggir
pantai, taman hutan, cagar budaya, wilayah di sekitar mata air, wilayah penelitian
ilmiah, dan wilayah konservasi alam. Bila ada konflik antara pengaturan habitat
alam yang dilindungi antara World Bank O.P. 4.04 dengan KEPMENLH-17
maka aturan Bank Dunia yang berlaku.

e. Aset Budaya. Program tidak membiayai sub-proyek yang akan menurunkan dan
menghancurkan aset budaya, tidak hanya bangunan fisik tetapi juga lokasi-lokasi
yang dianggap keramat atau yang memiliki kepentingan spiritual.

f. Habitat Alam. Program tidak akan membiayai sub-proyek yang akan mengubah
habitat alam yang dilindungi.

2.2. Suku Terasing

a. Indonesia memiliki ratusan kelompok etnis dengan budaya dan bahasa yang beragam.
Budaya agraris juga mendominasi keterikatan penduduk asli dengan sumber daya
alam di wilayahnya. Secara nasional satu etnis bisa saja merupakan mayoritas,
namun dalam satu pulau atau kabupaten bisa menjadi minoritas dan lemah. Suku
terasing dalam konteks Indonesia adalah kelompok etnis minoritas yang lemah dan
terisolasi di wilayah tertentu karena (i) ketergantungan mereka pada habitat alam
mereka dan sensitif terhadap perubahan habitat tersebut dan juga (ii) kebiasaan sosial-
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budaya mereka. Kelompok yang lemah dan tidak beruntung secara ekonomis akan
mendapat perhatian khusus dalam proses pengambilan keputusan forum dan dalam
strategi pengurangan kemiskinan kabupaten, namun mereka tidak termasuk sebagai
suku terasing.

b. Harus ada kelompok dalam Tim Kerja AKP yang memperhatikan dan bekerja untuk
suku terasing.

c. Suku terasing harus mendapatkan manfaat yang relatif sama dengan pemanfaat yang
lain. Program harus mempertimbangkan karakteristik, peraturan, dan nilai-nilai
mereka yang berbeda dalam membuat desain investasi.

d. Program harus menghindari dan meminimalkan pengaruh potensial yang tidak
diinginkan terhadap suku terasing.

e. Tim safeguard harus mempunyai anggota kelompok yang bekerja bagi suku terasing
jika di kabupaten terdapat suku terasing.

f. Sub-komponen proyek dianggap berpotensi dampak j ika (i) investasi proyek meliputi
seluruh kecamatan di kabupaten dan ada suku terasing dikabupaten tersebut dimana
mereka mendapat manfaat atau dampak yang tidak diinginkan atau (ii) proyek
berlokasi di kecamatan di mana terdapat suku terasing. Dalam program ini, hanya
komunitas Kajang Luar yang akan terkait. Komunitas telah dilibatkan (selama
persiapan program) dalam proses analisa kemiskinan partisipatif dan dalam
perumusan strategi pengurangan kemiskinan.

g. Suku terasing harus mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi secara tersendiri (atau
bersama dengan kelompok pembela kepentingan mereka) dan bisa mempunyai
pandangan sendiri atas program. Pemerintah kabupaten dan fasilitator harus
memfasilitasi proses ini secara terpisah.

h. Jika usulan investasi menargetkan suku terasing sebagai pemanfaat utamanya, suku
terasing tersebut mempunyai hak untuk menolak investasi.

i. Kerangka prinsip untuk suku terasing sesuai dengan Pedoman Operational Bank
Dunia OD 4.20

2.3. Pembebasan Lahan

a) Usulan investasi harus menghindari atau meminimalkan dampak negatif terhadap
pembebasan lahan dan pemukiman kembali. Dampaknya tidak hanya pada lahan,
tempat tinggal dan biaya mereka untuk pindah ke lokasi lain, tetapi juga kehilangan
aset, akses dan sumber pendapatan atau kehidupan mereka. Usulan investasi harus
mencari alternatif yang dapat mengurangi dampak buruk tersebut.

b) Usulan investasi harus secara transparan mencantumkan biaya untuk pembebasan
lahan, yang disetujui oleh stakeholders terkait di kabupaten termasuk masyarakat
yang kena dampak proyek. Masyarakat yang terkena dampak3 harus mempunyai
kesempatan untuk berdiskusi terpisah dan menyepakati pembayaran kompensasi dan
atau pemukiman kembali. Jika konsensus dan pengadaan tidak dapat dilaksanakan
dalam jangka waktu satu tahun, usulan investasi harus diubah.

3 Masyarakat yang terkena dampak di sini berarti individu yang memiliki, menyewa atau menggunakan
lahan, bangunan dan aset lainnya yang berada di lahan yang, karena pembebasan lahan untuk pelaksanaan
proyek, akan mengalami perubahan negatif terhadap mutu hidup, aset atas lahan terkait, peluang untuk
berusaha dan kesempatan kerja.
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c) Pembebasan lahan tidak boleh membuat kondisi kehidupan orang yang terkena
dampak semakin buruk. Masyarakat yang terkena dampak mempunyai hak untuk
mendapatkan kompensasi sesuai seluruh biaya senyatanya termasuk aset lainnya
(seperti bangunan, pohon dan aset produktif lainnya) sesuai dengan harga pasar lahan
di sekitamya. Biaya terkait lainnya seperti biaya pindah, penggantian lahan,
pengaturan kembali sertifikat tanah dan pajak harus dibayar oleh pemerintah.

d) Kompensasi bagi penyewa, pembagi hasil atau buruh tani yang harus memindahkan
kegiatan mereka ke tempat lain sekurang-kurangnya sebesar (i) sewa tiga bulan, (ii)
nilai panen pada musim tersebut untuk lahan dan tanaman yang sedang mereka
kerjakan (atau memberi kesempatan mereka untuk memanennya terlebih dahulu) atau
(iii) total pendapatan buruh pada musim tersebut.

e) Masyarakat yang terkena dampak harus setuju dengan kompensasi atau secara
sukarela menyerahkan lahannya untuk proyek. Pertemuan antar masyarakat terkena
dampak yang difasilitasi oleh tim safeguard dan fasilitator harus diatur sedemikian
rupa untuk memastikan bahwa orang yang terkena dampak dapat mempunyai
keputusan sendiri yang mandiri.

f) Kontribusi sukarela bisa dilakukan jika orang yang terkena dampak mendapatkan
manfaat langsung j auh lebih besar dibanding harga lahan mereka (perhitungan
dilakukan bersama dan ditangani oleh kedua belah pihak), atau hanya mengambil
10% dari lahan mereka dan surat persetujuan ditandatangani oleh orang yang terkena
dampak setelah mereka mendapatkan pemahaman tentang hak mereka dan
melakukan diskusi terpisah seperti dalam butir b di atas. Fasilitator dan tim safeguard
harus memastikan bahwa tidak terjadi pemaksaan terhadap orang yang terkena
dampak untuk berkontribusi. Surat kesepakatan harus dibuat dalam bentuk dokumen
bermeterai yang ditanda-tangani semua orang yang terkena.

g) Usulan investasi harus menyertakan jumlah lahan yang dibutuhkan, jumlah orang
yang akan tergusur, informasi umum mengenai pendapatan, pekerjaan dan harga
lahan orang yang terkena dampak, yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten dan
NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) serta bila memungkinkan harga transaksi yang ada.

h) Identifikasi terhadap kemungkinan dampak negatif dan pengawasan pelaksanaan
pembebasan lahan akan dilakukan oleh tim safeguard (lihat butir 2.1 .c).

i) Konsultan Manajemen Nasional akan membantu dan mengawasi prasyarat
lingkungan dan prasyarat safeguard melalui penilaian terhadap daftar usulan tahunan.

j) Kerangka prinsip ini sesuai dengan Pedoman Operational Bank Dunia OD 4.12 dan
BP 4.12,
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3. Kerangka

3.1. Langkah Pengamanan dalam Proses Investasi P2TPD:

Bulan
1 Juni
2 Jlji

3 Agustus
4 Septemnber
5 Oktober

6 November
7 Desernber Proses penyusunan ABPD Proses pengamanan yang menyertai proses
8 Januari I yang partisipatif penyusunan APBD:
9 Februari 0 Pra-survei dan daftar Dinas -+ Pembentukan Safeguard dan penyiapan survei ST

10 Maret 0 Musbangdes & workshop lo Seleksi 1 utk laporan safeguard tentang kemung-
11 April 0 kinan dampak terhadap suku terasing
12 Mei 0 Musbang UDKP "+" - Konsultasi tentang suku terasing dan
13 Juni O kemungkinan safeguard lainnya
14 Jli i Rakorbang plus * Penyusunan rencana aksi dan pelaporan safeguard
15 Agustus Pembentukan tim pelaksana dan
16 pelaksanaan dan pengawasan rencana aksi
17 Septer[ber safeguarnd
18 Oktober
19 Novemnber _
20 Desenter 0 Informasi informal ttg DAU
21 Januari 0 RAPBD dari tim anggaran
22 Februari
23 Maret 0 Keputusan DPRD v
24 April 0 Pelaksanaan investasi Pelaksanaan safeguard pra-proyek selesai
25 Mei Pengawasan dan pelaksanaan safeguard
26 Juin
27 judi

28 Agustus
29 September
30 Okober
31 November
32 Desenber 0 Akhir pelaksanaan investasi_

Notes:

Bulan 1 & 2 Persiapan tahap fasilitasi di kabupaten

Bulan 3 - 8 Penyusunan SRTPK di kabupaten

Bulan 9: Dinas telah siap dengan usulan awal mereka yang akan dibiayai oleh
APBD dan dana P2TPD. Beberapa dinas telah mulai melaksanakan
survei awal proyek yaitu studi ekonimis, kelayakan dan kepentingan
proyek.

Pengamanan (Safeguard):
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a. Di awal bulan, tim safeguard harus telah terbentuk. Tim safeguard
adalah kelompok yang akan menyusun kerangka safeguard sekaligus
mengawasi pelaksanaannya. Tim terdiri dari Sekda sebagai
koordinator, bagian lingkungan hidup, bagian pembebasan lahan,
dinas terkait, staf Bappeda yang bertanggungjawab dalam studi
kelayakan proyek-proyek APBD, kelompok pemerhati masalah
lingkungan, HAM/advokasi dan suku terasing.

b. Bersama dengan pelaksanaan survei kelayakan awal, tim akan
menentukan kebutuhan akan mitigation dan rencana aksi safeguard.
Jika terdapat indikasi dampak terhadap suku terasing, tim harus
memberitahukannya ke Konsultan Manajemen National (KMN)
dengan tembusan ke Bank Dunia untuk tindakan lebih lanjut. KMN
bertanggungjawab untuk memastikan bahwa kerangka ini akan
ditindaklanjuti. KMN harus disiapkan dan dilatih agar bisa
melaksanakan tugas ini (begitu juga tim safeguard kabupaten).
Pelatihan akan menjadi bagian dari investasi proyek.

c. Mulai dari bulan ini sampai UDKP dilaksanakan, tim safeguard akan
melakukan seleksi untuk pengamanan:

* Suku terasing: Jika terdapat suku terasing di kecamatan terkait, harus
dilakukan diskusi terpisah dengan suku terasing tersebut dalam
UDKP tentang usulan yang diajukan dan membuat rencana aksi yang
dibutuhkan dalam usulan. Jika usulan terkait dengan kabupaten
secara keseluruhan, misalnya untuk rehabilitasi sekolah, maka harus
ada rencana aksi yang memastikan suku terasing mendapat manfaat
yang sama dari investasi yang dilakukan.

* Pembebasan lahan: Jika terdapat pembebasan lahan di proyek yang
bersangkutan, maka dalam survei awal harus diidentifikasi perkiraan
awal jumlah penduduk yang akan terkena dampak. Survei sosial-
ekonomi dasar harus dilakukan untuk menentukan dan
memperkirakan besamya dampak dan kemungkinan untuk
mengurangi dampak negatif dan biaya kompensasi yang dibutuhkan.
Hasilnya harus dilaporan ke KMN, Sekda dengan tembusan ke Bank
Dunia untuk tindakan lebih lanjut. Kemudian rencana tindak harus
disiapkan.

* Peraturan lingkungan sesuai AMDAL, UKL, UPL (KEP-
17/MENLH/3001 tentang AMDAL, KepMen Kimpraswil
No.1 7/KPTS/M/2003 tentang UKL-UPL and SK Gubemur tentang
SOP). Tindakan selanjutnya harud dilakukan sesuai dengan
peraturan dan harus didiskusikan dengan lembaga terkait dan KMN
dengan tembusan ke Bank Dunia. Jika AMDAL dibutuhkan.
Bappeda Provinsi harus diberitahukan.

* Bank Dunia akan melakukan prior review (review sebelum
pelaksanaan terhadap masalah suku terasing, pembebasan lahan dan
lingkungan yang pertama di setiap kabupaten, dan selanjutnya Bank
Dunia akan melakukan pengecekan secara acak. Tetapi dalam kasus
yang sensitif (yang dilaporkan oleh KMN), Bank Dunia mempunyai
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hak untuk melakukan prior review
Konsultan Manajemen Nasional akan membantu dan mengawasi
prasyarat lingkungan dan prasyarat safeguard melalui penilaian
terhadap daftar usulan tahunan. Hasil review harus diserahkan ke
Bank Dunia.

Bulan 10: Seminar antara Pokja SRTPK dengan Bappeda dan dinas untuk
mensinergikan usupan dinas dengan strategi pengurangan kemiskinan -

hasilnya adalah daftar prioritas.
Safeguard:
Dalam setiap usulan di mana terdapat isu safegurd, tim safeguard harus
menyiapkan rencana aksi dan pimpro untuk sub-proyek tersebut harus
menyiapkan tim pelaksana safeguard (seperti tim 9 dalam Keppres 55
tentang pembebasan lahan) untuk melaksanakan rencana aksi.

Bulan 11: Daftar prioritas proyek telah disusun.
Safeguard:
Persiapan selanjutnya sesuai prioritas musbang UDKP.

Bulan 12: Proyek yang akan didanai oleh P2TPD telah ditentukan
Safeguard:
Biaya untuk rencana aksi telah dialokasikan dan bisa digunakan untuk
rencana aksi pra-investasi (jika dana tidak tersedia, Rakorbang harus
menunda sub-proyek tersebut dari usulan tahun ini)

Bulan 13 - 23 Safeguard:
Tim pelaksana safeguard harus melaksankan rencana aksi pra-investasi.
Tim safeguard akan mengawasi proses pelaksanaannya.

Bulan 24 Tahap invetasi dimulai
Safeguard:
Dapat dilaksanakan bila penanganan safeguard pra-investasi telah selesai
baik bagi penduduk yang terkena dampak dan tim safeguard. Jika dalam
suatu sub-proyek kegiatan safeguard akan dilaksanakan oleh kontraktor,
maka harus dicantumkan dalam TOR kontrak kontraktor tersebut.
Konsultan pengawas proyek harus mempunyai tugas pengawasan
safeguard dalam TOR mereka.

Bulan 24-32 Tim pengawas safeguard dan konsultan pengawas proyek harus
mengawasi pelaksanaan rencana aksi safeguard yang dilaksanakan
selama tahap pelaksanaan program - hal ini sangat terkait dengan
pengamanan lingkungan.

3.2. Keterbukaan Informasi
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hak untuk melakukan prior review
* Konsultan Manajemen Nasional akan membantu dan mengawasi

prasyarat lingkungan dan prasyarat safeguard melalui penilaian
terhadap daftar usulan tahunan. Hasil review harus diserahkan ke
Bank Dunia.

Bulan 10: Seminar antara Pokja SRTPK dengan Bappeda dan dinas untuk
mensinergikan usupan dinas dengan strategi pengurangan kemiskinan -

hasilnya adalah daftar prioritas.
Safeguard:
Dalam setiap usulan di mana terdapat isu safegurd, tim safeguard harus
menyiapkan rencana aksi dan pimpro untuk sub-proyek tersebut harus
menyiapkan tim pelaksana safeguard (seperti tim 9 dalam Keppres 55
tentang pembebasan lahan) untuk melaksanakan rencana aksi.

Bulan 11: Daftar prioritas proyek telah disusun.
Safeguard:
Persiapan selanjutnya sesuai prioritas musbang UDKP.

Bulan 12: Proyek yang akan didanai oleh P2TPD telah ditentukan
Safeguard:
Biaya untuk rencana aksi telah dialokasikan dan bisa digunakan untuk
rencana aksi pra-investasi (jika dana tidak tersedia, Rakorbang harus
menunda sub-proyek tersebut dari usulan tahun ini)

Bulan 13 - 23 Safeguard:
Tim pelaksana safeguard harus melaksankan rencana aksi pra-investasi.
Tim safeguard akan mengawasi proses pelaksanaannya.

Bulan 24 Tahap invetasi dimulai
Safeguard:
Dapat dilaksanakan bila penanganan safeguard pra-investasi telah selesai
baik bagi penduduk yang terkena dampak dan tim safeguard. Jika dalam
suatu sub-proyek kegiatan safeguard akan dilaksanakan oleh kontraktor,
maka harus dicantumkan dalam TOR kontrak kontraktor tersebut.
Konsultan pengawas proyek harus mempunyai tugas pengawasan
safeguard dalam TOR mereka.

Bulan 24-32 Tim pengawas safeguard dan konsultan pengawas proyek harus
mengawasi pelaksanaan rencana aksi safeguard yang dilaksanakan
selama tahap pelaksanaan program -> hal ini sangat terkait dengan
pengamanan lingkungan.

3.2. Keterbukaan Informasi
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a. Kerangka ini harus didiskusikan secara terbuka dan disepakati dalam forum
stakeholder kabupaten.

b. Kerangka ini harus didiseminasikan secara terbuka di kabupaten P2TPD dalam
bentuk yang mudah dimengerti. Brosur akan didistribusikan kepada masyarakat
terkait dan media massa di kabupaten.

c. Penduduk yang terkena dampak harus mendapatkan pemahaman akan hak mereka
sesuai kerangka ini dan mempunyai waktu dan kesempatan untuk mendiskusikan
masalah ini dalam kelompok mereka, sehingga dapat memiliki keputusan mereka
sendiri.

d. Setiap keputusan dan rencana safeguard harus didiseminasikan secara luas, khususnya
terhadap penduduk yang terkena dampak. Tim safeguard harus mengawasi
pelaksanaan diseminasi informasi ini.

e. Harus ada prosedur penanganan keluhan dan keluhan yang masuk harus diselesaikan
sebelum keputusan tim anggaran atau sebelum terlambat untuk melaksanakan
penanganan sebelum Bulan 24 proyek (pencairan pertama proyek). Penanganan
masalah selama kegiatan investasi harus dilaksanakan sebelum akhir masa
pelaksanaan sub-proyek. Setiap keluhan harus dialamatkan kepada tim safeguard dan
tim harus memediasi keluhan tersebut kepada badan/dinas terkait. Keluhan yang
tidak bisa diselesaikan di tingkat lokal harus diperhatikan oleh KMN. KMN harus
menolak usulan jika terdapat konflik serius yang tidak dapat diselesaikan dalam
waktu satu tahun siklus proyek. KMN harus menyusun prosedur dan
mendiseminasikannya ke berbagai stakeholders.

3.3. Definisi dan Batasan

a. Lingkungan

Definisi dan pemicu - mengikuti undang-undang dan peraturan lingkungan hidup
Indonesia

Dampak Serius4 : Berdasarkan undang-undang dan peraturan lingkungan hidup yang
membutuhkan AMDAL.

b. Suku terasing

Definisi: kelompok etnis minoritas yang lemah dan terisolasi dalam wilayah tertentu
karena (i) ketergantungan mereka pada habitat alam mereka dan sensitif terhadap
perubahan habitat tersebut dan juga (ii) kebiasaan sosial-budaya mereka

Pemicu: Sub proyek dianggap berpotensi dampak jika (i) mencakup satu kecamatan di
kabupaten yang merupakan lokasi suku terasing dan proyek mempunyai manfaat
atau dampak yang tidak diinginkan terhadap suku terasing tersebut atau (ii)
proyek berlokasi di kecamatan di mana terdapat suku terasing.
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Dampak serius4 : jika didasarkan pada survei awal dan diskusi dengan suku terasing,
maka yang dianggap dampak yang serius adalah (i) jelas sekali ada dampak buruk
terhadap suku terasing atau (ii) proyek berpotensi memicu terjadinya konflik.

c. Pembebasan Lahan:

Definisi dari kontribusi lahan sukarela:
Kontribusi sukarela dianggap terjadi jika orang yang terkena dampak
mendapatkan manfaat langsung jauh lebih besar dibanding harga lahan mereka
(perhitungan dilakukan bersama dan ditangani oleh kedua belah pihak), atau
hanya mengambil 10% dari lahan mereka dan surat persetujuan ditandatangani
oleh orang yang terkena dampak setelah mereka mendapatkan pemahaman
tentang hak mereka dan melakukan diskusi terpisah. Fasilitator dan tim safeguard
harus memastikan bahwa tidak terjadi pemaksaaan terhadap orang yang terkena
dampak untuk berkontribusi.

Pemicu: Proyek membutuhkan tambahan lahan yang bukan milik pemerintah atau telah
dipakai oleh masyarakat lebih dari setahun.

Dampak sederhana: Kurang dari 1,5 meter lahan mereka dipakai dan kurang dari 10%
dari total lahan mereka.

Dampak serius: a. Lebih dari 20 keluarga harus pindah atau membutuhkan pendapatan
tambahan karena pembebasan lahan. b. Lebih dari 40 keluarga kehilangan lahan
mereka dengan persentase lebih dari 10% dari lahan mereka.

4It could also be based on the safeguard team consideration
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3.4 Struktur organisasi safeguard di kabupaten

Forum multi-stakeholders

Pokja AKP Pokja TPA Pokja
lainnya

Tim Safeguard:
*NenNeleksi sat eguiard. meny iapkan rencana
aksi &n mengawasi pelaksanaan safeguard dan
investasi

Koordinator: Sekda.
Dinas. Bappeda. kantor LH, LSNI terkait: sulku

Dinas Pelaksana terasing, HAM, masalah lahan dan lingkungan
(dikoordinasikan

oleh Sekda)

Pimpro

Tim Pelaksana Safeguard:
Melaksanakan rencana aksi safeguard
sebelum dan selama tahap investasi

Kemungkinan anggota:
Staf Dinas pelaksana, kantor LH, kantor
pembebasan tanah, konsultan lingkungan,
konsultan pengawas sub proyek, kontraktor,
urusan pembebasan lahan (di bawah sekda),
kepala desa, dll.

hal 11 dari 12



3.5 Diagram Safeguard:

Tahap Persiapan:

| ~~~Survei awal 

Dampak Lingkungan Pembebasan lahan (PL) Suku terasing
c. Tidak ada suku terasing

a. Tdk ada PL
Tdk I Butuh AMDAL Butuh UKL/UPL , b. I Ada PL d. Sbg pemanfaat utama

Butuh SOP I e. Bukan sbg pemanfaat utama
Survei sosial-ekonomi

Laporan ke Bapedalda, Lapor ke K1MI cc. Bank Dunia
Bank Dunia dan KMN. Lapor ke KMN cc. Bank Dunia

Dikusi khusus dengan kelompok
IF s rDampak serius Tdk ada dampak serius suku terasing selama AKP

Lakukan AMDAL Buat UKL/UPL * 1 
Susun SOp Butuh NOL dari Bank Dunia Survei sederhana thd Dampak serius

Kesepaka tan dari komis i AMDAL Rencana aksi pembebasan lahan Suku terkait ± rekomendasi
(berdasarkan diskusi dengan Butuh NOL dar Bank unia
orang yang terkena dampak) F B N

Memasukan kondisi lingkungan ke dalam Rencana pembangunan suku terasing
usulan proyek Rencana aksi pelaksanaan dimasukkan dalam usulan sub-

& pengawasan proyek.

Tahap Investasi Infrastuktur:

* Pengawasan dan Pelaksanaan * Pengawasan dan Pelaksanaan
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