
Layanan 
Penanganan 
Keluhan

Apakah LPK itu?
Membantu individu 
dan masyarakat 
memperoleh 
penyelesaian cepat 
untuk masalah 
terkait proyek yang 
didukung oleh 
Bank Dunia

Bank Dunia berkomitmen menjalankan  
pembangunan yang berkelanjutan dan telah 
menetapkan standar lingkungan dan sosial untuk 
meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan serta 
menghindari ancaman bagi masyarakat dan lingkungan 
hidup dengan adanya proyek-proyek yang didanai 
Bank Dunia. Layanan Penanganan Keluhan bertujuan 
membantu memastikan penyelesaian yang cepat 
terhadap keluhan terkait sebuah proyek serta membuat 
Bank Dunia lebih responsif dan mudah diakses oleh 
masyarakat yang terkena dampak proyek. LPK terbuka 
bagi siapa saja yang beranggapan bahwa mereka telah 
terkena dampak proyek yang dibiayai Bank Dunia.

Layanan Penanganan Keluhan (LPK) Bank Dunia 
menyediakan akses yang mudah bagi individu dan masyarakat 
untuk mengajukan pengaduan langsung ke Bank Dunia jika 
mereka merasa bahwa proyek yang dibiayai Bank Dunia sudah 
atau memiliki kemungkinan berdampak buruk bagi mereka 
atau komunitas mereka. LPK meningkatkan daya tanggap 
dan akuntabilitas Bank Dunia dengan memastikan 
bahwa keluhan segera ditinjau dan ditanggapi, 
juga masalah serta solusinya diidentifikasi 
dengan bekerja bersama-sama.

Untuk informasi lebih lanjut
www.worldbank.org/grs

grievances@worldbank.org



Bagaimana LPK Menangani Keluhan 

Keluhan harus:
Menyertakan nama para pelapor (atau 
perwakilan mereka) dan nyatakan jika 
meminta kerahasiaan 

Mengidentifikasi proyek yang menjadi 
bahan pengaduan

Menjelaskan kerugian yang dikeluhkan 
pelapor, apakah kerugian tersebut disebabkan 
atau mungkin disebabkan oleh proyek

 ` Memberitahu pelapor bahwa laporan 
diterima

 ` Menentukan apakah keluhan akan diproses

 ` Memberitahu pelapor tentang status perkara 
dalam 10 hari kerja

 ` Meminta informasi tambahan, jika diperlukan

 `Memberi solusi dan jangka waktunya 
kepada pelapor dalam 30 hari
 ` Jika pelapor setuju, tim proyek dan lembaga 
pelaksana proyek menjalankan solusi, dan 
LPK akan memantau 
 ` Keluhan ditutup ketika solusi terlaksana 
sepenuhnya 

Solusi

Meninjau 
Masalah

LPK 
Menerima 
Pengaduan

LPK menerima keluhan: 
 ` terkait proyek aktif yang didukung 
Bank Dunia (IBRD atau IDA), dan

 ` yang diajukan oleh seseorang, 
komunitas, atau perwakilannya, dan

 ` terkait bahaya aktual atau potensi 
bahaya dari proyek yang didukung 
Bank Dunia

Bagaimana cara Mengajukan Keluhan
LPK menerima pengaduan dalam Bahasa Inggris atau dalam 
bahasa pelapor. Pelapor dapat menggunakan formulir di 
situs LPK yang tersedia di www.worldbank.org/grs.

Laporan ke LPK juga dapat dikirim melalui:

Petunjuk untuk menyampaikan keluhan terkait pengadaan 
terdapat di situs LPK. 

Email: grievances@worldbank.org

Surat:  The World Bank 
 Grievance Redress Service (GRS)
 MSN MC 10-1018
 1818 H St. NW • Washington, DC 20433, USA

Mengapa menggunakan LPK?

Proses yang ditetapkan oleh LPK membantu individu 
dan masyarakat yang terkena dampak agar terlibat 
dengan Bank Dunia dan lembaga pelaksana proyek 
untuk mengatasi berbagai masalah yang sedang 
terjadi, juga agar keluhan teratasi secara lebih cepat.

Bagaimana LPK berbeda dari tim proyek 
Bank Dunia?

LPK adalah bagian dari Manajemen Bank Dunia tetapi 
secara fungsional terpisah dan independen dari tim 
Bank yang bertanggungjawab untuk menyiapkan dan 
mendukung pelaksanaan proyek. 

Apa hubungan LPK dengan mekanisme 
pengaduan tingkat proyek?

Mekanisme pengaduan tingkat proyek tetap menjadi 
instrumen utama untuk mengangkat dan menangani 
keluhan terkait sebuah proyek. LPK membantu 
menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan 
di tingkat proyek atau bilamana tidak ada mekanisme 
pengaduan tingkat proyek.

Apa hubungannya dengan Panel Inspeksi?

Tidak ada ketentuan urutan dalam menggunakan 
layanan LPK dan Panel Inspeksi. LPK adalah 
mekanisme tambahan yang bisa dimanfaatkan oleh 
individu dan masyarakat. Penggunaan LPK, kapanpun 
juga, tidak membatasi akses ke Panel Inspeksi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan


