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Komentar Perempuan untuk “P4R”

Kepada Yth.
Direktur Eksekutif Bank Dunia
Di- tempat
Kemiskinan bukankanlah persoalan kekurangan uang semata, melainkan persoalan
tidak ada atau kurangnya akses ke hak asasi manusia dan hak asasi perempuan.
Karenanya, usaha untuk memerangi kemiskinan harus juga memperhatikan aspek
politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat –laki-laki dan perempuan- yang
hidup di wilayah yang menjadi target. Pengabaian terhadap aspek-aspek tersebut
akan membawa masalah lebih banyak kepada masyarakat, terutama perempuan yang
memang sudah mengalami penindasan patriarki dan ketidakadilan gender.
Bank Dunia sedang membahas usulan sebuah mekanisme pembiayaan baru yang dinamakan
“Program for Results” (P4R). Meskipun P4R memberlakukan OP /BP 4.20 Gender and
Development (GAD), namun perempuan tetap akan mengalami banyak persoalan apabila
kebijakan lain yang penting artinya bagi perlindungan terhadap perempuan,
diabaikan.
Kami mengkhawatirkan beberapa hal berikut:

1. Tanpa perlindungan (safeguards) tidak bisa terjadi kesetaraan gender
OP/BP 4.20 GAD bertujuan mengatasi kesenjangan dan ketidaksetaraan gender melalui
upaya mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan
manusia, dan efektivitas pembangunan. Padahal persoalan perempuan tidak hanya
sekedar dalam hal disparitas dan ketidaksetaraan gender, melainkan juga
disebabkan oleh persoalan diskriminasi dan kekerasan berbasis ras, kasta,
kepercayaan, budaya, agama dan seterusnya. Tanpa ada usaha-usaha perlindungan
terhadap perempuan lewat peraturan perlindungan yang ketat dengan memperhatikan
berbagai aspek tersebut, maka usaha-usaha yang dilakukan lewat OP/BP 4.20 GAD
akan tidak banyak membantu menangani kesenjangan dan ketidaksetaraan gender,
malah berpotensi meningkatkan ketidak-adilan gender yang termanifestasi dalam
diskriminasi, kekerasan, stereotype, beban ganda, sub-ordinasi dan marginalisasi
perempuan.
Perempuan bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari
masyarakat. Kehidupan perempuan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan lingkungan
alam, sosial, ekonomi, budaya politik dan lainnya yang dialami oleh
masyarakatnya. Karenanya, kami sangat mengkhawatirkan bahwa P4R tidak menerapkan
25 OP/BP, termasuk OP/BP mengenai kajian lingkungan, masyarakat adat, hutan,
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penggusuran, habitas alami yang merupakan aspek-aspek yang sangat mempengaruhi
kehidupan perempuan. Kebijakan yang berkaitan dengan aspek-aspek tersebut penting
untuk melindungi masyarakat –laki-laki dan perempuan- dari dampak, resiko dan
bahaya akibat program dan proyek yang dibiayai oleh Bank. Selanjutnya, kebijakan
tersebut menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mengakses hak atas informasi dan
mengambil keputusan mengenai pembangunan apa saja yang terjadi di tempat mereka
dan mempengaruhi masa depan mereka.
Tidak berlakukan 25 OP/BP pada P4R mempunyai potensi akan semakin meningkatkan
ketidakdilan gender terhadap perempuan –baik dalam bentuk melanggengkan
ketidakadilan gender yang sudah ada, menambah maupun menciptakan yang baru.
Kesimpulan:
• Pengabaian terhadap pentingnya perlindungan terhadap masyarakat dan
lingkungan hidupnya, membuat P4R tidak punya legitimasi untuk disetujui.
•

Tidak adanya alasan untuk tidak memberlakukan 25 OP/BP tersebut secara
satu per satu, menyebabkan P4R ini tidak layak untuk dijadikan sebuah
mekanisme pembiayaan baru.

2. Perempuan akan makin terpinggirkan dengan tidak berlakukanya OP/BP
berkaitan dengan kajian lingkungan, rencana aksi lingkungan, habitat alami,
hutan, masyarakat adat, sumber daya kultural fisik, penggusuran:
Beberapa potensi dampak terhadap perempuan apabila P4R mengabaikan perlindungan
(safeguards) yang terkandung dalam OP/BP berkaitan dengan kajian lingkungan,
rencana aksi lingkungan, habitat alami, hutan, masyarakat adat, sumber daya
kultural fisik, penggusuran:
•

Perempuan dan lingkungan harus dilihat secara menyeluruh, bukan terpisahpisah. Perempuan mempunyai fungsi-fungsi sosial dalam pengelolaan sumber
daya alam. Ketika lingkungan dan sumber daya alam tersebut rusak akibat
program-program yang tidak diperiksa kelayakan perlindungannya secara
ketat, maka peran-peran sosial perempuan akan hilang, demikian juga aset
pengetahuan perempuan adat.

•

Perempuan adat merupakan bagian dari masyarakat adat. Pengabaian
perlindungan terhadap masyarakat adat oleh P4R akan makin meminggirkan
masyarakat adat, termasuk warga perempuannya.

•

Dengan tidak berlakunya kebijakan mengenai penggusuran dalam P4R, maka
perempuan di negara berkembang yang sekitar 60-80% hidup di wilayah
pertanian akan terancam kehilangan mata pencarian dan sumber kehidupan.
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Apalagi banyak perempuan kepala rumah tangga yang akan mengalami
peningkatan pengabaian terhadap kepentingan mereka. Hal ini disebabkan
karena perempuan tidak diakui sebagai kepala rumah tangga walaupun
realitasnya jutaan perempuan di negara berkembang adalah kepala rumah
tangga. Artinya, makin banyak perempuan akan tergusur dan termajinalisasi.
•

Perempuan biasanya yang berperan untuk merajut jalinan sosial dan
keberlanjutan budaya antara lain dengan merawat nilai-nilai religi,
spiritualitas dan kultural dengan pengejawantahannya berbentuk fisik.
Nilai-nilai ini tidak memiliki nilai material dan karenanya tidak bisa
ditukar secara material. Pengabaian kebijakan OP/BP mengenai physical
culturan resources akan merusak tatanan kultural masyarakat, dan
meminggirkan peran-peran kultural dan sosial perempuan.

3. Potensi pelanggaran hak perempuan dan menguatnya ketidakadilan gender akan
meningkat tanpa adanya monitoring dan evaluasi:
Apabila P4R tidak memberlakukan OP mengenai Monitoring and Evaluation, maka tidak
ada evaluasi sejauh mana program yang dibiayai lewat P4R berdampak pada
perempuan, baik dalam hal memberikan dampak positif maupun dalam melihat sejauh
mana program tersebut justru meningkatkan ketidakadilan gender dan pelanggaran
hak-hak perempuan.
Tidak adanya monitoring dan evaluasi juga membuat tidak akan
ada pembelajaran dan tindakan-tindakan korektif untuk program berikutnya.
Program yang tidak dimonitoring dan dievaluasi merupakan program yang tidak
mempunyai transparansi dan akuntabilitas serta membuka peluang korupsi. Dengan
demikian program seperti ini membahayakan kehidupan masyarakat –laki-laki dan
perempuan.

4. Potensi korupsi, tidak transparan, tidak akuntabel dan pelanggaran Hak
Azasi Manusia serta Hak Azasi Perempuan meningkat dengan adanya keterlibatan
non-governmental parties:
Non-pemerintah tidak didefinisi secara jelas dalam P4R. Dilihat dari sini
perusahaan mempunyai peluang untuk mengakses dana-dana P4R. Kontrol publik kecil
terhadap perusahaan karena perlindungan oleh pemerintah dan Bank terhadap
operasi-operasi perusahaan dalam hal transparansi informasi dan akuntabilitas.
Dengan demikian potensi pelanggaran HAM dan HAP serta korupsi akan meningkat.
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5. Potensi persetujuan program yang tidak layak akibat Due Diligence yang tidak
jelas:
Standar perlindungan terhadap lingkungan, masyarakat adat dan penggusuran tidak
diberlakukan dalam P4R. Artinya, standar ‘due diligence’ Bank Dunia yang tidak
dipakai untuk memeriksa kelayakan usulan program untuk didanai oleh P4R. Jadi,
standar apa yang digunakan sebagai due diligence kelayakan usulan program?
Sungguh mengkhawatirkan apabila standar pemeriksaan yang digunakan adalah standar
negara peminjam. Sebagai contoh: kebijakan nasional Indonesia tidak mempunyai
kebijakan dan pengakuan tentang perempuan kepala rumah tangga; banyak peraturanperundanagn kebijakan dilanggar lewat praktek-praktek korupsi; beberapa peraturan
perundangan saling-tumpang tindih, dan seterusnya.
Kami mengkhawatirkan bahwa program yang tidak layak secara keberlanjutan ekonomi
dan sosial bagi masyarakat –laki-laki dan perempuan- serta lingkungan, bisa lolos
akibat ketidak-jelasan standar yang digunakan. Selain itu tidak adanya standar
due-diligence yang digunakan untuk memeriksa kelayakan proyek-proyek yang ada
dibawah program didanai P4R, kembali akan meningkatkan potensi korupsi, perusakan
lingkungan dan perlanggaran hak.
6. Penyediaan informasi, transparasi proses dan akuntabilitas
OP 9.00 tidak menjelaskan mengenai penyediaan informasi, transparansi proses
persetujuan sebuah program dan akuntabilitas terhadap persoalan-persoalan yang
muncul dari pembiayaan tersebut. Hal ini jelas tidak sesuai dengan hak-hak
masyarakat untuk mendapatkan informasi dan terlibat dalam semua keputusan
mengenai wilayah kehidupannya karena itu mempengaruhi kehidupan dia, keluarga dan
komunitasnya.

Kesimpulan:
Memperhatikan hal-hal tersebut, kami menuntut agar P4R tidak disetujui oleh Dewan
Direktur Bank Dunia. P4R membawa potensi perempuan makin dipinggirkan secara
ekonomi, sosial, politik dan budaya.
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