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TENTANG PUBLIKASI INI

Pada bulan April 2017, Asian Development Bank (ADB) mengesahkan kerangka 
pengadaan yang baru, yaitu Kebijakan Pengadaan ADB: Barang, Pekerjaan, Layanan 
Nonkonsultasi dan Konsultasi (2017, sesuai dengan perubahannya dari waktu 
ke waktu); serta Peraturan Pengadaan untuk Peminjam ADB: Barang, Pekerjaan, 
Layanan Nonkonsultasi dan Konsultasi (2017, sesuai dengan perubahannya dari 
waktu ke waktu). Kedua dokumen tersebut menggantikan panduan sebelumnya, 
yaitu Pedoman tentang Penggunaan Konsultan (2013, sesuai dengan perubahannya 
dari waktu ke waktu) dan Pedoman Pengadaan (2015, sesuai dengan perubahannya 
dari waktu ke waktu). Kebijakan serta peraturan pengadaan memberikan pengaturan 
atas kegiatan-kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh lembaga penanggung jawab 
dan lembaga pelaksana proyek untuk proyek-proyek yang dibiayai seluruhnya 
atau sebagian dari pinjaman atau hibah ADB, atau dari dana yang dikelola ADB. 
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ADB menyusun kebijakan pengadaan tahun 2017 agar diperoleh manfaat dan 
fleksibilitas yang signifikan dalam keseluruhan siklus pengadaan proyek, serta untuk 
meningkatkan hasil penyelenggaraan proyek melalui fokus yang diperbarui terhadap 
konsep kualitas, nilai manfaat uang (value for money - VFM) dan kesesuaian dengan 
kebutuhan (fitness for purpose).

Buku panduan ini merupakan bagian dari serangkaian buku panduan yang 
diterbitkan ADB di tahun 2018 untuk melengkapi kebijakan dan peraturan 
pengadaan yang telah diterbitkan di tahun 2017. Masing-masing buku panduan 
membahas isu per topik untuk peminjam (termasuk penerima hibah), peserta 
tender, dan masyarakat madani berdasarkan kerangka kerja baru (lihat daftar di 
bawah ini). Berbagai buku panduan ini akan banyak memuat referensi silang dengan 
buku panduan lainnya dan hendaknya dibaca sebagai satu keterkaitan. Semua 
referensi ke “buku panduan” merujuk pada buku dalam rangkaian panduan ini. 
Buku-buku panduan ini dapat diperbarui, diganti, atau ditarik dari waktu ke waktu.

Reformasi pengadaan di ADB dimaksudkan untuk memastikan tercapainya VFM 
dengan jalan meningkatkan fleksibilitas, kualitas, dan efisiensi di sepanjang siklus 
pengadaan (lihat ilustrasi di bawah ini serta Buku Panduan Mengenai Nilai Manfaat 
Uang). VFM merupakan bagian dari struktur pengadaan holistik dengan tiga pilar 
pendukung: efisiensi, kualitas, dan fleksibilitas. Dua prinsip utama, yaitu transparansi 
dan keadilan, menjadi ikatan yang menjalin keseluruhan unsur struktur tersebut.

Transparansi

Nilai Manfaat Uang
Penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan ekonomis, yang 
mengharuskan adanya evaluasi atas biaya dan manfaat yang relevan, 
sekaligus juga penilaian risiko, atribut non-harga, dan/atau biaya total 

kepemilikan yang sesuai

Efisiensi Kualitas Fleksibilitas
• Biaya transaksi turun
• Keterampilan  

meningkat
• Penggunaan teknologi 

tingkat tinggi  
meningkat

• Perencanaan  
pengadaan yang  
lebih baik

• Bantuan dan dukungan 
bagi sistem pengadaan 
secara elektronik

• Dukungan manajemen 
kontrak

• Penyelesaian pengaduan 
dengan cepat

• Proses pengadaan yang 
lebih baik di negara 
berkembang anggota 
ADB 

• Perencanaan pengadaan 
yang lebih baik

• Tata kelola
• Kontrak dengan kriteria 

kinerja yang jelas
• Jumlah pengaduan yang 

sedikit
• Proses ADB yang lebih 

baik

• Tender kompetitif 
terbuka

• Desentralisasi
• Akreditasi untuk 

pengaturan pengadaan 
alternatif

• Keputusan berbasis 
prinsip

• Perencanaan pengadaan 
yang lebih baik

• Pelimpahan kewenangan
• Penawaran dengan 

pembobotan untuk 
berbagai kriteria  
proposal

Keadilan
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Tujuan
Buku panduan ini dimaksudkan untuk membantu pembacanya dengan jalan menjelaskan 
dan menguraikan kebijakan dan peraturan pengadaan ADB tahun 2017 bagi peminjam 
(termasuk penerima hibah). 

Dokumen ini mengidentifikasi informasi tambahan untuk pertimbangan pembaca dalam 
menerapkan kebijakan dan peraturan pengadaan ADB bagi keadaan masing-masing pembaca.

Dokumen yang Terus Berkembang
Buku panduan ini dimaksudkan sebagai dokumen yang terus berkembang dan akan direvisi 
sebagaimana diperlukan.

Pastikan mengecek situs web ADB Business Center untuk memperoleh versi terakhir dan 
informasi terbaru, https://www.adb.org/business/main.

Pembaca
Di berbagai situasi dan kondisi, pembaca diharapkan menggunakan buku panduan ini sesuai 
dengan kebutuhan masing-masing pembaca. Demi konsistensi dalam rangkaian buku 
panduan ini, digunakan asumsi berikut ini tentang pembacanya:

Pembaca dokumen ini merupakan kalangan profesional yang terlibat dalam kegiatan-
kegiatan yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dari pinjaman atau hibah ADB, atau dari 
dana yang dikelola ADB. 

Pertanyaan yang Sering Diajukan
Pertanyaan yang sering diajukan, klarifikasi, contoh, informasi tambahan, pranala (link) ke 
pelatihan, serta sumber daya lain yang berguna akan tersedia di situs web ADB.

Pastikan Anda mengecek situs web ADB Business Center untuk mendapat informasi lebih 
lanjut, https://www.adb.org/business/main.

Waktu
Waktu merupakan unsur penting dalam VFM. Ketika suatu proyek selesai tepat waktu atau 
ketika suatu proses dapat diselesaikan dengan cepat, tercipta nilai yang lebih besar bagi 
seluruh pemangku kepentingan. Misalnya, proyek pembangunan jalan yang rampung lebih 
awal memberikan manfaat ekonomi, keamanan, atau nilai lainnya bagi masyarakat pengguna. 
Rampungnya jalan tersebut meningkatkan imbal hasil investasi bagi lembaga penanggung 
jawab serta mempercepat siklus proyek dan pembayaran kepada peserta pemenang tender. 
Demikian pula proyek yang selesai terlambat akan kehilangan nilai yang signifikan.

Pertimbangan tentang VFM dalam konteks pengadaan perlu memperhatikan hal-hal yang 
(i) mempersingkat jangka waktu siklus pengadaan, atau (ii) mempercepat penyelesaian 
proyek pembangunan.
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Urusan Hukum dan Prioritas Tata Urutan
Buku panduan ini menjelaskan dan menguraikan ketentuan-ketentuan pada Peraturan 
Pengadaan untuk Peminjam ADB: Barang, Pekerjaan, Layanan Nonkonsultasi dan Konsultasi 
(2017, sesuai dengan perubahannya dari waktu ke waktu) yang berlaku bagi lembaga 
penanggung jawab (dan pelaksana) di bawah proyek sektor publik (termasuk proyek daerah) 
yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dari pinjaman investasi ADB (tidak termasuk pinjaman 
ADB yang berbasis hasil atau berbasis kebijakan), hibah yang didanai ADB (tidak termasuk 
bantuan teknis dan konsultasi staf yang dikelola ADB), atau dana yang dikelola ADB.

Apabila terjadi perbedaan antara buku panduan ini dengan peraturan pengadaan, yang 
dianggap berlaku adalah peraturan pengadaan. Perjanjian pembiayaan mengatur hubungan 
hukum antara peminjam dan ADB. Hak dan kewajiban antara peminjam dengan penyedia 
barang, pekerjaan, atau layanan diatur dalam dokumen pengadaan spesifik yang dikeluarkan 
oleh pihak peminjam dan kontrak yang ditandatangani antara peminjam dengan penyedia, 
dan bukan berdasarkan buku panduan ini.
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ADB — Asian Development Bank

APA —  alternative procurement arrangement 
(pengaturan pengadaan alternatif)

CPS —  country partnership strategy  
(strategi kemitraan negara)
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risk assessment (penilaian risiko pengadaan di 
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MDB —  multilateral development bank  
(bank pembangunan multilateral)
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Melalui buku panduan ini, ADB untuk pertama kalinya mengatur penggunaan 
pengaturan pengadaan alternatif (alternative procurement arrangement - APA) 
dalam operasi pengadaan arus utamanya. Saat ini, bergantung pada penentuan 
ADB tentang APA, dimungkinkan untuk menggunakan pengaturan pengadaan dari 
lembaga yang terakreditasi oleh peminjam atau pengaturan pengadaan dari mitra 
pembangunan yang lain. 

Penerapan APA secara efektif dapat

Meningkatkan Efisiensi dan Mengurangi Waktu Pengadaan
• Proyek pembangunan yang menerima pembiayaan bersama dapat 

dilaksanakan secara lebih cepat, dengan diperbolehkannya penggunaan  
satu saja aturan dan peraturan pengadaan.

• Mengurangi keterlambatan dalam melaksanakan proses pengadaan 
dengan menggunakan sistem pengadaan yang telah mapan dari lembaga 
penanggung jawab.

Memastikan Kualitas and Mengelola Risiko
• Memenuhi kewajiban fidusia.
• Memastikan kualitas dan mengelola risiko melalui akreditasi di muka.

Memberikan Nilai Manfaat Uang
• Memungkinkan harmonisasi pengadaan yang lebih besar dan penggunaan 

sistem pengadaan lembaga yang telah dikembangkan dengan baik.



I. Pendahuluan

1.1 Buku panduan ini ditujukan untuk membantu peminjam dan penyedia 
pembiayaan bersama proyek untuk memahami dan melaksanakan pengaturan 
pengadaan alternatif (APA) bagi proyek yang dibiayai seluruhnya atau sebagian 
dari pinjaman atau hibah ADB, atau dari dana yang dikelola ADB. Buku panduan 
ini membahas bagaimana sebaiknya menerapkan kegiatan pengadaan utama 
berdasarkan APA, termasuk penilaian risiko pengadaan dan pasar, perencanaan 
pengadaan strategis, dan tinjauan pengadaan. 

1.2 Penggunaan APA merupakan bagian yang tak terpisahkan dari prioritas 
strategis ADB, yang mencerminkan komitmen ADB untuk mendukung pelaksanaan 
proyek yang lebih efisien dan mendorong penggunaan sistem negara. Tujuannya 
adalah meringankan beban lembaga peminjam dan mengurangi keterlambatan 
dalam proses pengadaan. Penggunaan APA dapat menyederhanakan proses 
pengadaan dengan memungkinkan ADB menerapkan aturan dan prosedur 
pengadaan lembaga atau organisasi multilateral atau bilateral lain yang terlibat dalam 
proyek, atau aturan dan prosedur pengadaan lembaga atau entitas terakreditasi 
dari peminjam. Seperti yang dijelaskan dalam Kebijakan Pengadaan ADB: 
Barang, Pekerjaan, Layanan Nonkonsultasi dan Konsultasi (2017, sesuai dengan 
perubahannya dari waktu ke waktu), APA tersebut harus (i) kompatibel dengan 
nilai, risiko, atau kompleksitas pengadaan; (ii) konsisten dengan prinsip-prinsip inti 
pengadaan ADB; (iii) tetap menerapkan pembatasan kelayakan bagi negara anggota 
ADB, kecuali jika dikesampingkan; dan (iv) tetap menerapkan Kebijakan Antikorupsi 
ADB (1998, sesuai dengan perubahannya hingga saat ini), Prinsip-Prinsip dan 
Pedoman Integritas (2015, sesuai dengan perubahannya dari waktu ke waktu), serta 
pemulihan kontrak dalam kesepakatan pembiayaan dengan peminjam.

1.3 Penggunaan APA untuk pinjaman atau hibah tertentu ditentukan 
pada tahap konseptualisasi dan persiapan proyek dalam siklus pengadaan 
ADB (lihat Gambar), saat dilakukan penilaian terkait hal tersebut. Kriteria dan 
pendekatan yang berbeda mungkin berlaku, bergantung pada apakah APA 
tersebut dilaksanakan dengan lembaga atau entitas peminjam yang terakreditasi 
(selanjutnya disebut sebagai “lembaga”) atau dengan lembaga atau organisasi 
multilateral atau bilateral lain yang terlibat dalam proyek (selanjutnya disebut 
sebagai “mitra”). Keputusan untuk menggunakan APA diambil pada saat atau 
sebelum negosiasi pinjaman atau hibah, seperti tercantum dalam kesepakatan 
hukum dan pembiayaan yang relevan untuk operasi tersebut, dan disetujui 
oleh Dewan Direktur atau Manajemen ADB (jika berlaku) sebagai bagian dari 
persetujuan proyek (kecuali ketika mempertimbangkan APA untuk operasi yang 
sedang berlangsung, seperti yang dibahas dalam bagian II).
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Gambar: Pengaturan Pengadaan Alternatif dalam Siklus Pengadaan ADB

Sumber: Asian Development Bank.
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II. Pertimbangan Umum untuk 
Pengaturan Pengadaan Alternatif

A.  Mitra Pengaturan Pengadaan Alternatif
2.1 Kebijakan pengadaan ADB 2017 mengizinkan peraturan dan prosedur 
pengadaan lembaga dan mitra tertentu digunakan dalam kerangka APA. Kebijakan 
pengadaan tersebut memiliki visi penggunaan APA dengan lembaga atau 
organisasi multilateral atau bilateral lain yang terlibat dalam proyek, atau dengan 
lembaga atau entitas dari peminjam yang telah diakreditasi oleh ADB. ADB dapat 
mempertimbangkan bank pembangunan multilateral (multilateral development 
bank - MDB) lainnya, lembaga bilateral atau regional, badan-badan khusus 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi nonpemerintah, dan lain-lain.

2.2 Mitra yang aturan dan prosedur pengadaannya diizinkan untuk digunakan 
dalam operasi yang dibiayai ADB bisa jadi merupakan pemimpin penyedia 
pembiayaan bersama dari operasi yang bersangkutan. Mitra-mitra tersebut 
biasanya terdiri atas donor resmi, khususnya bank pembangunan multilateral 
(MDB) dan lembaga bilateral. Mitra ini harus mematuhi persyaratan yang 
melindungi hak-hak istimewa dan imunitas ADB1 serta memastikan kepatuhan 
terhadap Piagam Pendirian ADB (Articles of Agreement of ADB).2

B.  Kerja Sama di Antara Penyedia Pembiayaan Bersama
2.3 Sesuai dengan kebijakan ADB mengenai pembiayaan bersama, ADB 
akan melaksanakan analisis dan penilaian di muka untuk memberikan justifikasi 
penggunaan APA secara bersama-sama dan dalam kolaborasi dengan pihak ketiga 
penyedia pembiayaan. Dalam hal ini, saat mengambil keputusan, ADB dapat 
mengandalkan penilaian risiko, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi dari penyedia 
pembiayaan bersama. Para penyedia pembiayaan bersama harus memutuskan 
dengan suara bulat mengenai penggunaan APA oleh suatu lembaga atau mitra. 

1 Imunitas dan hak-hak istimewa ADB harus tetap terjaga dalam kerangka Pengaturan Pengadaan 
Alternatif (APA), sebagaimana untuk semua pembiayaan ADB, karena fitur-fitur tersebut 
memfasilitasi akses ke pasar keuangan internasional, menetapkan batas-batas tuntutan hukum dan 
yurisdiksi, memberi keuntungan fiskal, dan membantu ADB memenuhi mandatnya, terutama yang 
berkaitan dengan independensi, tata kelola, kepegawaian, integritas, dan akses ke informasi. 

2 ADB. 1966. Agreement Establishing the Asian Development Bank. Manila.
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2.4 ADB tidak merekomendasikan penggunaan APA dalam keadaan 
ketika pembiayaan bersama bersifat terikat (tied cofinancing) atau kolaboratif 
(collaborative cofinancing).3

C.  Persyaratan Universal
2.5 Pada tahap awal persiapan proyek, dan selambat-lambatnya sebelum 
negosiasi operasi tersebut, sudah harus ada kesepakatan antara ADB dan lembaga 
dan/atau mitra mengenai serangkaian persyaratan universal yang terkait dengan 
kewajiban ADB berdasarkan Piagam Pendirian ADB (Articles of Agreement of 
ADB) dan kebijakan pengadaan 2017. Hal ini mencakup kesepakatan mengenai

(i) pembatasan kelayakan negara anggota ADB (kecuali jika 
dikesampingkan oleh Dewan Direktur ADB);

(ii) kepatuhan terhadap ketentuan sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
dan pelarangan-silang (cross-debarment) yang disepakati MDB;

(iii) diperbolehkannya ADB untuk meninjau transaksi dan/atau 
melaksanakan audit;

(iv) ketentuan bagi ADB untuk menetapkan pemulihan hak dalam hal 
ketidakpatuhan;

(v) kemampuan ADB untuk mengumpulkan dan memperoleh data 
tentang pengadaan;

(vi) kepatuhan terhadap Kebijakan Antikorupsi ADB serta Prinsip-Prinsip 
dan Pedoman Integritas ADB;

(vii) mekanisme penanganan pengaduan pengadaan yang dimiliki mitra 
atau lembaga APA;

(viii) hak ADB untuk membatalkan penggunaan APA;
(ix) terpeliharanya hak-hak istimewa dan imunitas ADB; dan
(x) persyaratan untuk menyampaikan transaksi pengadaan dalam bahasa 

Inggris atau sebagaimana disepakati oleh para pihak 

2.6 Kesepakatan yang berhubungan dengan APA ini harus tecermin dalam 
kesepakatan hukum, pembiayaan, dan proyek terkait, serta dalam kesepahaman 
lainnya dengan peminjam atau lembaga penanggung jawab, dan dengan pihak-
pihak lain yang relevan. ADB dapat juga menggabungkan berbagai kesepakatan 
tersebut ke dalam kesepakatan, protokol, atau kerangka kerja yang siap untuk 
diterapkan ADB pada beberapa operasi sekaligus dengan lembaga, negara anggota, 
dan/atau mitra tertentu. 

3 Untuk perincian lebih lanjut mengenai kebijakan dan prosedur pembiayaan bersama ADB, 
termasuk berbagai definisi, lihat: ADB. 2014. Financing Partnerships. Operations Manual. OM E1/
BP and OP. Manila.
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D.  Kelayakan Negara dan Sektor
2.7 Peminjam yang menerima manfaat dari penggunaan APA umumnya 
memenuhi kriteria normal ADB untuk pinjaman. Namun, ADB biasanya tidak 
mendukung penggunaan APA dengan lembaga di negara-negara yang dianggap 
rapuh dan/atau berisiko tinggi dari sudut pandang pengadaan dan tata kelola. 
Pengecualian akan dipertimbangkan secara kasus-per-kasus dan akan diiringi 
dengan langkah mitigasi yang sesuai.

2.8 Tidak ada pembatasan sektor untuk penggunaan APA, tetapi 
penggunaan APA dengan suatu lembaga mungkin kurang sesuai pada sektor-
sektor tertentu, seperti sektor sosial dan infrastruktur yang terdesentralisasi. 
Sektor-sektor tersebut juga bisa jadi lebih sesuai dengan cara pinjaman berbasis 
hasil (results-based lending - RBL) ADB, yang berada di luar lingkup buku 
panduan ini. 

E.  Cara Pembiayaan
2.9 Buku panduan ini berlaku bagi pinjaman dan hibah investasi 
sektor publik. Untuk pembiayaan sektor swasta, ADB sudah menerima 
penggunaan prosedur pengadaan dari sponsor sektor swasta. Untuk 
pembiayaan sektor publik, ADB juga sudah mengandalkan sistem pengadaan 
negara berdasarkan cara pinjaman berbasis hasil (RBL) dan pinjaman 
berbasis kebijakan, yang berada di luar lingkup buku panduan ini. Cara 
pembiayaan sektor publik yang tepat (RBL, pinjaman berbasis kebijakan, 
atau pinjaman investasi) ditentukan mengikuti proses operasional normal 
ADB sebagai bagian dari pembahasan strategi kemitraan negara (country 
partnership strategy - CPS); perencanaan operasional negara; dan identifikasi, 
pemrosesan, serta persetujuan proyek.

F.  Penentuan Spesifik bagi Proyek
2.10 ADB mengizinkan penggunaan APA untuk proyek tertentu sebagai 
bagian dari kesepakatan pembiayaan, yang akan mengindikasikan aturan dan 
prosedur pengadaan yang berlaku selama pelaksanaan proyek. Dengan demikian, 
penggunaan APA dengan lembaga atau mitra untuk suatu proyek tidak menjamin 
bahwa ADB akan mengizinkan APA untuk setiap pinjaman investasi di masa 
depan dengan lembaga atau mitra yang sama, karena kebutuhan dan situasi 
pengadaan proyek mungkin berbeda. Namun, begitu terakreditasi, tujuannya adalah 
melanjutkan izin penggunaan APA oleh lembaga atau mitra tersebut, bergantung 
pada kinerja yang memuaskan dan dengan mempertimbangkan sifat proyek serta 
risiko pengadaan khusus terkait proyek tersebut.
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G.  Penerapan Sebagian
2.11 Bisa jadi ada operasi yang hanya menjustifikasi penggunaan APA untuk 
sebagian pengadaan yang diantisipasi, sementara pengadaan sisanya menggunakan 
kebijakan pengadaan 2017 ADB dan Peraturan Pengadaan untuk Peminjam ADB: 
Barang, Pekerjaan, Layanan Nonkonsultasi dan Konsultasi (2017, sesuai dengan 
perubahannya dari waktu ke waktu). Hal ini dapat berlaku untuk APA baik dengan 
lembaga maupun mitra. Keadaan semacam itu dapat timbul saat berurusan 
dengan pengadaan khusus yang kompleks dan berisiko tinggi atau bernilai tinggi, 
yang pengadaannya mungkin paling baik dilakukan lewat prosedur ADB (atau 
prosedur mitra pembiayaan bersama) dan bukan lewat prosedur lembaga tersebut. 
Keputusan mengenai apakah akan menggunakan APA dalam kasus ini akan 
ditentukan dengan menganalisis keunggulan komparatif antara satu pendekatan 
dibandingkan dengan yang lain, termasuk menelaah kompleksitas pengadaan 
beserta keahlian teknis dan pengadaan terkait yang dimiliki oleh satu pihak 
dibandingkan dengan yang lain. 

H.  Operasi yang Sedang Berlangsung
2.12 ADB dapat mempertimbangkan penggunaan APA untuk operasi yang 
sedang berlangsung. Ini bisa terjadi jika ada suatu operasi baru dengan lembaga 
penanggung jawab yang sama, atau dengan lembaga penanggung jawab dan mitra 
penyedia pembiayaan yang sama, sedang dipersiapkan saat operasi yang sedang 
berlangsung masih dalam pelaksanaan. Penilaian yang dilakukan untuk operasi 
baru, atau penilaian yang secara khusus dilakukan atas permintaan peminjam atau 
lembaga penanggung jawab, menjadi dasar untuk menentukan apakah APA dapat 
dijustifikasi untuk seluruh atau sebagian dari operasi yang sedang berlangsung. 
Penentuan mengenai cara menyetujui perubahan semacam itu terhadap 
pengaturan pengadaan dalam operasi yang sedang berlangsung mengikuti prosedur 
normal ADB untuk mengubah operasi yang sedang dalam pelaksanaan.

I.  Pertimbangan dan Risiko yang Tidak Berkaitan 
dengan Pengadaan

2.13 Penggunaan APA mengikuti persyaratan operasional ADB yang 
berhubungan dengan rancangan, persiapan, dan persetujuan pinjaman investasi 
ADB. Kebijakan biasa ADB mengenai penilaian ekonomi, keuangan, teknis, sosial, 
dan lingkungan; pengelolaan keuangan; pelaporan dan pengawasan; uji tuntas 
integritas; dan kebijakan-kebijakan ADB lainnya tetap berlaku. Mengikuti praktik 
yang biasa dalam pinjaman investasi, ADB mengeluarkan dana sesuai dengan 
ketentuan pengeluaran dana sebagaimana diperinci dalam kontrak yang ditetapkan 
dalam kerangka APA.
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2.14 Proyek yang diklasifikasikan sebagai kategori A dari sudut pandang 
perlindungan (lingkungan, permukiman kembali, atau masyarakat adat) perlu 
diperhatikan ketika memutuskan apakah APA akan digunakan, khususnya dengan 
suatu lembaga.4 Sebagai contoh, jika proyek berisiko tinggi dalam hal faktor sosial 
dan lingkungan, tetapi terdapat korelasi rendah antara risiko tersebut dan cara 
pengadaan dilakukan, bisa jadi penggunaan APA itu sendiri berisiko rendah. 
Namun, jika terdapat korelasi yang kuat di antara risiko tersebut dengan cara 
pengadaan dilakukan (misalnya, karena kompleksitas rancangan teknik terperinci, 
spesifikasi, atau parameter teknis dalam kaitannya dengan permasalahan 
keberlanjutan, polusi, bahan berbahaya, permukiman kembali, kawasan lindung, 
dsb.; dan/atau karena kebutuhan pengawasan ketat di tingkat kontraktor), APA 
harus digunakan secara berhati-hati. ADB akan mempertimbangkan faktor-faktor 
tersebut selama persiapan proyek.

4 ADB. 2009. Safeguard Policy Statement. Manila.



III. Pengaturan Pengadaan Alternatif 
dan Strategi Kemitraan Negara

3.1 Potensi menggunakan pada awalnya dibahas dalam strategi kemitraan 
negara (CPS) berdasarkan

(i) penilaian risiko pengadaan di tingkat negara dan sektor/lembaga 
(country and sector/agency procurement risk assessment - CSPRA)  
(lihat Buku Panduan Mengenai Kerangka Kerja Risiko Pengadaan  
untuk perincian lebih lanjut), 

(ii) peluang pembiayaan bersama, dan
(iii) bentuk kerja sama lainnya dengan mitra. 

3.2 Pertimbangan penggunaan APA pada tahap ini bersifat indikatif, tanpa 
komitmen menggunakan APA tersebut untuk operasi yang direncanakan. Setelah 
ADB memahami risiko pengadaan serta lingkungan tata kelola di tingkat negara dan 
sektor/lembaga, serta minat yang disampaikan peminjam atau mitra pembangunan 
lainnya, ADB dapat memutuskan melakukan penilaian untuk menentukan apakah 
penggunaan APA diperbolehkan. Penilaian tersebut terlepas dari siklus persiapan 
CPS. ADB juga dapat membahas potensi penggunaan APA dalam rencana bisnis 
tahunan operasi negara untuk proyek-proyek tertentu yang tengah direncanakan.

3.3 ADB mempertimbangkan berbagai faktor untuk penerapan APA dengan 
lembaga dan mitra, seperti yang dijelaskan dalam subbagian berikutnya. 

A.  Penggunaan Pengaturan Pengadaan Alternatif 
dengan Lembaga: Lingkungan Pengadaan di Tingkat 
Negara dan Sektor/Lembaga

3.4 Penggunaan APA dengan lembaga bergantung pada lingkungan risiko 
pengadaan di tingkat negara dan sektor/lembaga. Hasil penilaian risiko pengadaan 
di tingkat negara dan sektor/lembaga (CSPRA) menjadi masukan bagi penentuan 
potensi penggunaan APA oleh lembaga. Apabila ADB belum melaksanakan 
CSPRA sebagai bagian dari proses CPS, ADB harus melakukan penilaian tersebut 
guna melaksanakan penilaian APA, dengan penekanan pada sektor/lembaga yang 
relevan, mengikuti Buku Panduan Mengenai Kerangka Kerja Risiko Pengadaan dan 
bagian IV dari buku panduan ini.

3.5 CSPRA membantu menentukan apakah lingkungan pengadaan di tingkat 
negara dan sektor/lembaga dari lembaga terkait sesuai untuk penggunaan APA. ADB 
akan memperkuat penilaian tingkat lembaga yang sudah tersedia, sesuai dengan 



Pengaturan Pengadaan Alternatif dan Strategi Kemitraan Negara 9

prosedur yang diuraikan di bagian IV. ADB dapat mempertimbangkan APA apabila 
risiko pengadaan di tingkat negara dan sektor/lembaga rendah atau sedang. Lembaga 
penanggung jawab untuk operasi yang menghadapi risiko tinggi atau ekstrem di tingkat 
negara atau sektor/lembaga biasanya tidak memenuhi syarat untuk APA. Namun, ADB 
dapat secara selektif menyetujui operasi semacam itu menggunakan APA atas dasar 
pertimbangan kasus-per-kasus dengan langkah mitigasi risiko yang sesuai. Operasi 
di negara-negara yang menghadapi risiko tinggi atau ekstrem tidak akan layak untuk 
APA kecuali (i) risiko lembaga ada pada tingkat sedang atau rendah dan (ii) profil risiko 
pengadaan pada proyek spesifik tersebut memiliki rating sedang atau rendah. Selain 
itu, dalam situasi risiko negara dan sektor/lembaga berada pada tingkat tinggi atau 
ekstrem, penggunaan APA harus disertai dengan langkah-langkah mitigasi risiko.

B.  Penggunaan Pengaturan Pengadaan Alternatif 
dengan Mitra

3.6 Lingkungan risiko pengadaan di tingkat negara dan sektor/lembaga tidak 
menjadi pertimbangan dalam penggunaan APA dengan penyedia pembiayaan 
bersama atau mitra lain, karena perbedaan kriteria yang berlaku. Ada lima faktor 
utama dalam menentukan potensi penggunaan APA dengan mitra: 

(i) porsi relatif penyediaan pembiayaan bersama: mitra dengan porsi 
pembiayaan terbesar kemungkinan besar akan mengambil peran 
sebagai penyedia utama pembiayaan;

(ii) asal-usul proyek: mitra yang terlibat di awal akan memiliki 
pengetahuan dan pemahaman lebih dalam tentang proyek tersebut 
dibandingkan dengan mitra yang terlibat belakangan;

(iii) sifat dan kedalaman hubungan antara mitra dengan lembaga 
penanggung jawab;

(iv) kesesuaian proyek dengan mandat dan model bisnis setiap mitra; dan
(v) pengalaman sebelumnya dalam hal pembiayaan bersama, protokol 

pembiayaan bersama, nota kesepahaman, dan indikasi lain tentang 
kemungkinan tercapainya kesepakatan tentang persyaratan universal 
yang dibahas dalam bagian II buku panduan ini.  

3.7 Pada tahap CPS, penggunaan sistem pengadaan mitra bersifat indikatif. 
ADB menilai potensi penggunaan aturan dan prosedur pengadaan mitra mengikuti 
rencana operasional bisnis, perangkat, dan proses yang relevan, serta konsep proyek 
dan tinjauan persetujuan. 

3.8 Kesepakatan di antara berbagai bank pembangunan multilateral (MDB) 
memfasilitasi penggunaan APA oleh ADB dengan MDB lain.5 Kesepakatan tersebut 
menetapkan berbagai bidang kerja sama dan menyediakan protokol umum untuk 
digunakan oleh para anggotanya. Anggota dapat mengacu kepada kesepakatan tersebut 
saat mempersiapkan CPS, rencana operasional bisnis, dan/atau proyek itu sendiri.

5 MDB Heads of Procurement Joint Cofinancing Working Group. 2017. Final Report. Unpublished.



IV. Pengaturan Pengadaan Alternatif 
dengan Lembaga

4.1 Keputusan untuk menggunakan APA dengan lembaga untuk operasi 
tertentu bergantung pada apakah lembaga tersebut diakreditasi melalui (i) penilaian 
pengadaan lembaga dan (ii) profil risiko pengadaan proyek yang dilakukan oleh 
ADB. Bagian ini membahas bagaimana menggunakan dua perangkat tersebut untuk 
mempertimbangkan apakah suatu lembaga harus diakreditasi untuk kepentingan APA.

A.  Penilaian Pengadaan Lembaga
4.2 Penilaian pengadaan lembaga didasarkan pada penilaian profesional, yang 
didukung oleh pengalaman bekerja dengan lembaga dan indikasi awal lingkungan 
risiko pengadaan di tingkat negara dan sektor/lembaga, yang diperoleh dari CSPRA. 
ADB dapat melakukan penilaian tersebut (i) pada tahap yang relatif awal dalam 
pemrosesan proyek untuk operasi tertentu; (ii) secara bersamaan untuk persiapan 
CPS atau rencana bisnis operasi negara, untuk mengantisipasi pembiayaan di masa 
depan; atau (iii) kapan saja untuk operasi yang sedang berlangsung.

4.3 Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengidentifikasi 
lembaga untuk kemungkinan penggunaan APA meliputi apakah lembaga tersebut

(i) merupakan entitas yang dikenal—sudah menjadi peminjam ADB atau 
lembaga penanggung jawab untuk dua atau lebih operasi pinjaman 
investasi di masa lampau;

(ii) memiliki rekam jejak positif dalam operasi tersebut—hasil proyek 
yang sukses dan rating risiko rendah atau kinerja tinggi dalam tinjauan 
portofolio yang sedang berlangsung;

(iii) memiliki pengetahuan mendalam tentang aturan dan prosedur 
pengadaan ADB yang relevan;

(iv) menunjukkan kapasitas kelembagaan yang kuat, serta kompetensi 
pengelolaan dan teknis;

(v) menggunakan sistem dan proses efektif yang meningkatkan 
transparansi, integritas, keadilan, dan akuntabilitas;

(vi) menunjukkan, dengan bukti kuantitatif, pengadaan yang efisien dan 
efektif (rendahnya tingkat pengadaan yang tidak responsif, perputaran 
tender yang cepat, tingkat tanggapan atau persaingan yang memadai, 
mengandalkan prosedur kompetitif terbuka, penyelesaian tepat 
waktu, terbatasnya kejadian biaya berlebihan), tanpa ketidakpatuhan 
signifikan terkait pengadaan, sedikit pengaduan dan perselisihan yang 
tak terselesaikan, dan tidak ada temuan investigasi yang merugikan 
oleh Kantor Antikorupsi dan Integritas ADB; dan
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(vii) memiliki reputasi positif di masyarakat, industri, masyarakat madani, 
dan donor-donor lain. 

4.4 Penilaian ini didasarkan pada temuan fakta awal, wawancara dan 
konsultasi, data yang tersedia, hasil proyek di masa lalu, tinjauan portofolio yang 
sedang berlangsung, tinjauan proyek terkait pengadaan, uji tuntas integritas, dan 
setiap laporan serta penilaian lain yang dilakukan oleh ADB dan mitra lainnya.

4.5 Prosedur untuk melakukan penilaian pengadaan lembaga untuk 
kepentingan APA sama dengan prosedur untuk penilaian pengadaan lembaga 
dalam suatu CSPRA, untuk pinjaman investasi tanpa APA.6 Namun, hal-hal yang 
dinilai akan berbeda, sebagaimana dibahas lebih lanjut dalam subbagian ini. ADB 
dapat memilih menggunakan penilaian pengadaan lembaga yang dilakukan oleh 
mitra lain, apabila relevan.

4.6 Hal-hal yang dinilai selama suatu penilaian pengadaan lembaga untuk 
kepentingan APA berbeda dari penilaian pengadaan lembaga tanpa APA. ADB 
telah menyiapkan perangkat yang dapat digunakan untuk penilaian pengadaan 
lembaga terkait APA. Perangkat tersebut terdiri atas rangkuman risiko keseluruhan 
(Lampiran 1 dari buku panduan ini), mekanisme pemberian skor (Lampiran 2), 
dan daftar periksa (Lampiran 3). Perangkat tersebut merupakan versi modifikasi 
dari perangkat penilaian pengadaan sektor/lembaga yang telah ada dan digunakan 
oleh ADB untuk pinjaman investasi non-APA (catatan kaki 6). Perangkat tersebut 
mempertahankan empat tema yang merupakan inti dari “Metodologi untuk 
Menilai Sistem Pengadaan” yang dimiliki Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi 
dan Pembangunan (OECD): (i) kerangka kerja legislatif, kebijakan, dan peraturan; 
(ii) kerangka kerja kelembagaan dan kapasitas manajemen; (iii) operasi pengadaan 
dan praktik pasar; serta (iv) integritas, akuntabilitas, dan transparansi.

4.7 Perangkat tersebut tidak memerlukan penilaian yang terpisah di tingkat 
unit manajemen proyek pada lembaga terkait. Namun, perangkat itu dapat 
digunakan pada tingkat tersebut, jika dimandatkan demikian.

4.8 Penilaian lembaga utama yang diikutsertakan dalam perangkat tersebut 
mencakup

(i) pemahaman tentang praktik pasar, kapasitas industri, dan kompetisi;
(ii) dampak tujuan sekunder, seperti preferensi dan kesepakatan 

internasional, yang dapat mendistorsi keputusan pengadaan;
(iii) kepatuhan terhadap standar tinggi integritas dan etika, termasuk 

pelatihan, kode etik, pengungkapan laporan keuangan, ketentuan-
ketentuan pelaporan pelanggaran (whistleblower), ketentuan masa 
tunggu (cooling-off), hotline, protokol antarlembaga, dan bukti bahwa 
dugaan pelanggaran integritas telah ditangani;

(iv) menunjukkan kompetensi teknis dalam menentukan spesifikasi dan 
melaksanakan evaluasi penawaran;

6 Prosedur untuk melakukan penilaian pengadaan lembaga untuk pinjaman investasi tanpa APA 
dijelaskan dalam Buku Panduan Mengenai Kerangka Kerja Risiko Pengadaan.
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(v) independensi, terutama dari intervensi politik dalam pengambilan 
keputusan pengadaan, selain juga stabilitas dan kematangan 
organisasi;

(vi) prosedur dan proses khusus untuk perencanaan pengadaan, analisis 
pasar, identifikasi risiko, pemaketan kontrak, dll.;

(vii) penggunaan metode pengadaan yang inovatif dan/atau 
nontradisional, atau pengadaan secara elektronik;

(viii) proses dan prosedur efektif untuk pengelolaan kontrak, termasuk 
pemantauan pengaduan dan kinerja kontraktor; dan

(ix) sistem manajemen informasi dan data yang memadai, pencatatan, 
analisis, dan pelaporan yang mendasari operasi pengadaan yang sukses. 

4.9 Sementara penilaian tersebut mengajukan serangkaian pertanyaan yang 
berbeda, metodologi pemberian skor yang digunakan untuk menilai risiko lembaga 
untuk kepentingan APA sebagaimana disediakan dalam Lampiran 2 sama dengan 
metodologi pemberian skor untuk non-APA dalam kerangka CSPRA, yakni penilaian 
tersebut memberi skor pada setiap indikator dengan menggunakan skala 0 sampai 3. 
Skor untuk setiap tema utama merupakan rata-rata dari skor semua indikator terkait.

4.10 Dalam penilaian ini, rating risiko keseluruhan lembaga dalam hal 
penggunaan APA didasarkan pada skor terlemah, bukan rata-rata keseluruhan 
yang diperoleh dari keempat tema. Alasannya adalah bahwa lembaga yang 
dipertimbangkan untuk penggunaan APA harus menunjukkan konsistensi, 
kompetensi, dan kinerja pada keempat tema. Hal ini terutama penting di bidang-
bidang yang kurang kompatibel dengan manajemen dan mitigasi risiko, terutama 
tema (iii) mengenai operasi pengadaan dan tema (iv) mengenai integritas.

4.11 Seperti halnya penilaian pengadaan lembaga non-APA, rating risiko 
untuk APA digambarkan sebagai tingkat ekstrem, tinggi, sedang, atau rendah. 
Penilaian ini mendasarkan rating keseluruhan pada matriks risiko di Tabel 1. Matriks 
ini menetapkan skor minimum untuk tema (iii) dan (iv), dan skor rata-rata untuk 
setiap tema. Untuk diberi rating sebagai membawa risiko rendah atau sedang, 
lembaga tersebut tidak boleh memiliki indikator apa pun dengan skor di bawah 2, 
yang berarti bahwa tidak ada aspek sistem pengadaannya yang memerlukan 
perbaikan substansial.

B.  Profil Risiko Pengadaan Proyek
4.12 Faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan 
untuk mengizinkan penggunaan APA oleh lembaga adalah risiko spesifik dalam 
proses pengadaan yang akan dilakukan. ADB mengambil pertimbangan tersebut 
melalui penyusunan profil risiko pengadaan proyek tersebut, terkait proses 
pengadaan yang diperkirakan akan dilakukan dalam proyek.7 

7 Lihat Buku Panduan Mengenai Kerangka Kerja Risiko Pengadaan dan Buku Panduan Mengenai 
Perencanaan Strategis Pengadaan untuk perincian tentang bagaimana menilai risiko pengadaan 
dari suatu proyek.
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Rating Risiko Lembaga Indikator Pemberian Skor

Ekstrem
• Skor rata-rata pada tema (iii) dan (iv) masing-masing kurang 

dari 1,5
• Skor rata-rata pada tema (i) atau (ii) kurang dari 1,5

Tinggi

• Skor rata-rata pada tema (iii) dan (iv) masing-masing kurang 
dari 2

• Skor rata-rata pada tema (i) dan (ii) adalah 2 atau lebih besar 
dari 2

Sedang

• Skor rata-rata pada semua tema masing-masing 2 atau lebih 
besar dari 2

• Tidak ada indikator dalam semua tema yang diberi skor 
kurang dari 2

Rendah

• Skor rata-rata pada semua tema masing-masing 2,5 atau lebih 
besar dari 2,5

• Tidak ada indikator dalam semua tema yang diberi skor 
kurang dari 2

Sumber: Asian Development Bank.

Tabel 1: Matriks Risiko Pengadaan Lembaga

4.13 Ada dua alasan mengapa hal tersebut perlu dilakukan. Pertama, penggunaan 
APA oleh lembaga mengurangi kemampuan ADB untuk mempengaruhi pengadaan 
individu melalui tinjauan prakontrak, termasuk penyimpangan dari kompetisi terbuka. 
Kedua, risiko penggunaan APA oleh suatu lembaga bergantung pada kapasitas 
lembaga tersebut dan sifat pengadaan yang akan dilaksanakan. Profil risiko pengadaan 
dari proyek mengatasi kedua permasalahan tersebut.

4.14 Kebutuhan untuk melakukan penilaian ini meningkatkan pentingnya 
perencanaan pengadaan yang baik untuk proyek tersebut. Perencanaan pengadaan 
terdiri atas penentuan rating risiko untuk setiap pengadaan besar yang diperkirakan 
akan dilaksanakan dalam 18 bulan ke depan, dan kemudian memperpanjang 
kerangka waktu untuk mencakup semua pengadaan yang diantisipasi akan 
dilakukan selama masa proyek.

4.15 Sedini mungkin selama persiapan proyek, ADB membuat penilaian 
pertama terhadap risiko pengadaan dari proyek tersebut berdasarkan pada 
(i) lingkup proyek, (ii) perkiraan awal biaya, (iii) studi kelayakan, (iv) sifat dan 
spesifikasi input yang diperlukan untuk proyek tersebut, (v) kemajuan dalam 
perencanaan pengadaan, dan (vi) pengalaman lampau dengan proyek serupa. ADB 
menajamkan dan memperbarui penilaian tersebut seiring dengan keberlanjutan 
persiapan dan uji tuntas proyek, berdasarkan perkiraan biaya yang telah dipertajam, 
spesifikasi teknis, dan penjabaran rencana terperinci pengadaan dari proyek 
tersebut. ADB menyediakan rating risiko pengadaan final dari proyek tersebut 
pada saat negosiasi, berdasarkan pada rancangan proyek terperinci serta rencana 
pengadaan terbaru yang tersedia. Pada saat itulah ADB mengambil keputusan 
apakah akan menggunakan APA dengan lembaga untuk operasi spesifik tersebut.
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4.16 Dengan menggunakan profil risiko yang dijabarkan pada Tabel 2, ADB 
menilai risiko pengadaan dari proyek tersebut secara keseluruhan, apakah rating 
tersebut tinggi, sedang, atau rendah, berdasarkan pada risiko individu dan nilai 
dari tender utama, komponen, kategori biaya, dan/atau kategori pengeluaran.8 
ADB secara khusus mengidentifikasi pengadaan bernilai tinggi atau berisiko tinggi 
sebagai bagian dari upaya ini, seraya menilai pengadaan berisiko rendah dan sedang 
dengan menggunakan kategori kontrak atau pengeluaran yang lebih luas. Identifikasi 
pengadaan semacam itu membantu dalam pengambilan keputusan untuk 
mengadopsi penggunaan APA secara sebagian dan membantu menentukan apakah 
lembaga tersebut memiliki kapasitas untuk menangani pengadaan berisiko tinggi.

8 Lihat ADB. 2014. Preparing and Presenting Cost Estimates for Projects and Programs Financed by 
the Asian Development Bank. Financial Management Technical Guidance Note. Manila. 

Tabel 2: Profil Risiko Pengadaan Proyek

Faktor Risiko Rendah Risiko Sedang Risiko Tinggi

Nilai 
penting 
strategis

• Barang, pekerjaan, 
dan layanan, yang 
dikonsumsi secara 
internal

• Yang sering digunakan 
atau komoditas

• Kegiatan administrasi 
dan pendukung

• Barang, pekerjaan, dan 
layanan yang digunakan 
di seluruh lembaga

• Yang diperlukan untuk 
pelaksanaan pekerjaan 
inti lembaga

• Barang, pekerjaan, dan 
layanan yang penting 
untuk kesuksesan hasil 
proyek

• Dampak tinggi jika 
pengadaan gagal

Faktor 
pasokan

• Barang, pekerjaan, dan 
layanan yang mudah 
diperoleh

• Sudah tersedia luas  
(off-the-shelf)

• Substitusi tersedia

• Barang, pekerjaan, 
dan layanan yang sulit 
diperoleh tetapi bernilai 
rendah, atau barang, 
pekerjaan, dan layanan 
yang mudah diperoleh 
tetapi bernilai tinggi

• Barang, pekerjaan, dan 
layanan yang langka, 
sulit diperoleh, dan/atau 
bernilai tinggi

Pasar 
pasokan

• Beragam sumber
• Pasokan yang aman
• Banyak pemasok 

setempat, biasanya 
merupakan usaha skala 
kecil dan menengah

• Harga stabil dan dapat 
diverifikasi

• Hambatan masuk yang 
rendah bagi pemasok 
baru

• Pasar yang matang, 
terdiri atas baik 
pemasok lokal maupun 
internasional

• Sejumlah kecil 
pemasok, tapi telah 
dikenal baik, kompetitif, 
dan andal

• Jaringan luas distribusi 
dan pemeliharaan

• Sejumlah kecil pemasok
• Hambatan masuk yang 

tinggi bagi pemasok baru
• Perilaku antikompetisi
• Ketidakstabilan harga, 

kualitas dan kuantitas, 
serta ketersediaan

• Kendala pasokan, seperti 
kekayaan intelektual atau 
bahan baku

Bersambung di halaman berikutnya
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Faktor Risiko Rendah Risiko Sedang Risiko Tinggi
• Rantai pasokan rumit 

dengan tautan-tautan 
lemah

• Paparan terhadap risiko 
eksternal, misalnya cuaca 
atau situasi politik dan 
ekonomi

Aspek 
teknis

• Standar kualitas 
dikenal baik, mudah 
ditentukan, dan 
mudah dipenuhi

• Suku cadang yang 
sudah umum dan 
tersedia

• Tidak ada masalah 
kompatibilitas

• Biaya operasi dan 
pemeliharaan rendah

• Keterbiasaan 
pengguna

• Tersedia standar yang 
telah mapan

• Penjaminan dan 
pemantauan kualitas 
yang andal

• Biaya penting siklus 
hidup, seperti biaya 
pemeliharaan, layanan 
purna-jual, dan biaya 
operasi

• Permintaan tinggi 
bagi pelatihan dan 
kompetensi pengguna

• Sulit ditentukan 
spesifikasinya atau unik

• Proses manufaktur, 
konstruksi, dan/atau 
perancangan yang rumit

• Biaya tinggi siklus hidup
• Keahlian teknis tinggi yang 

diperlukan oleh pengguna
• Penjaminan kualitas yang 

tidak transparan
• Risiko dalam pelaksanaan
• Khusus atau disesuaikan
• Perubahan cepat 

teknologi atau keusangan
• Kekhawatiran mengenai 

keselamatan, bahaya, atau 
dampak sosial-lingkungan

Proses 
pengadaan

• Permintaan berulang
• Sejumlah besar 

transaksi serupa
• Transaksi 

menggunakan 
pengadaan elektronik 
dan/atau dokumen 
tender standar

• Pemrosesan terpusat 
dan/atau mudah 
dipantau

• Pengiriman, 
penerimaan, dan/
atau pergudangan 
sederhana

• Pengadaan yang 
terdesentralisasi oleh 
berbagai unit lembaga

• Pemaketan dan 
penggabungan 
pengadaan

• Pemantauan intensif 
terhadap administrasi 
kontrak dan kinerja 
kontraktor

• Transaksi yang jarang
• Proses inovatif atau 

bentuk kontrak yang tidak 
dikenal oleh lembaga 
(misalnya, kerja sama 
pemerintah–badan 
usaha)

• Biaya tinggi dalam hal 
uji tuntas, persiapan, 
waktu, keahlian, dan 
pemantauan

• Kendala waktu, misalnya, 
menanggapi keadaan 
darurat

Sumber: Asian Development Bank.

Tabel 2 continued

4.17 Besarnya risiko berdasarkan nilai (bukan jumlah) kontrak menentukan 
keseluruhan rating risiko pengadaan dari proyek tersebut. Risiko tinggi jika lebih dari 
50% dari nilai pengadaan yang direncanakan dinilai tinggi; risiko sedang jika lebih 
dari 50% tingkat pengadaan yang direncanakan dinilai sedang; dan risiko rendah jika 
lebih dari 50% tingkat pengadaan yang direncanakan dinilai rendah.
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C. Keputusan untuk Menggunakan Pengaturan 
Pengadaan Alternatif

4.18 Langkah terakhir dalam mengakreditasi lembaga dan menentukan 
penggunaan APA untuk proyek tertentu adalah menggabungkan penilaian 
pengadaan lembaga dengan profil risiko pengadaan dari proyek tersebut. 

4.19 Seperti yang dijelaskan pada Tabel 3, lembaga-lembaga dengan risiko 
pengadaan lembaga yang ekstrem tidak akan memenuhi syarat untuk penggunaan 
APA bahkan jika risiko pengadaan dari proyek tersebut rendah, sementara lembaga 
dengan risiko pengadaan lembaga yang tinggi mungkin dapat menggunakan APA 
untuk operasi yang sebagian besar melibatkan pengadaan rutin, bernilai rendah, 
dan berisiko rendah. Operasi semacam itu mungkin jarang terjadi dan lingkupnya 
terbatas. Lebih penting lagi, operasi dapat dirancang dengan hanya menggunakan 
APA sebagian guna mengurangi risiko pengadaan yang dilakukan oleh lembaga. 
Sebaliknya, lembaga dengan risiko rendah dapat menangani berbagai operasi 
pengadaan melalui APA.

Rating Risiko 
Pengadaan Lembaga

Profil Risiko Pengadaan Proyek

Pengadaan
Berisiko Rendah

Pengadaan
Berisiko Sedang

Pengadaan
Berisiko Tinggi

Ekstrem X X X

Tinggi  X X

Sedang   X

Rendah   

 = pengaturan pengadaan alternatif oleh lembaga diperbolehkan, X = pengaturan pengadaan 
alternatif oleh lembaga tidak diperbolehkan.

Sumber: Asian Development Bank.

Tabel 3: Penggunaan Pengaturan Pengadaan Alternatif oleh Lembaga 
Bergantung pada Risiko Lembaga dan Pengadaan Proyek



V. Pengaturan Pengadaan Alternatif 
dengan Mitra

A.  Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Bersama
5.1 ADB memproses pinjaman sektor publik yang menggunakan APA dengan 
mitra mengikuti aturan dan prosedur ADB tentang pembiayaan bersama (catatan 
kaki 3). Penyedia pembiayaan bersama melakukan analisis dan penilaian proyek 
yang relevan, dan mengambil keputusan pembiayaan, sesuai dengan aturan dan 
prosedur operasionalnya sendiri. Tidak semua calon penyedia pembiayaan bersama 
memenuhi syarat untuk APA. Pembiayaan bersama dalam kerangka APA harus 
bersifat kontraktual dan tidak mengikat, sehingga tidak mencakup pembiayaan 
bersama yang bersifat kolaboratif atau terikat. 

5.2 ADB mempertahankan kesepakatan pembiayaan bersama dengan 
lembaga-lembaga bilateral dan multilateral atau regional yang memungkinkan 
penerapan kebijakan dan administrasi ADB dalam kerangka pengaturan pembiayaan 
bersama atau paralel tanpa ikatan. Dalam kasus tersebut, ADB mengambil peran dan 
tanggung jawab utama untuk melaksanakan pengadaan atas nama para penyedia 
pembiayaan bersama tersebut. Jika ada saling pengertian di antara para penyedia 
pembiayaan bersama untuk menangani pengadaan, ADB dapat menyetujui APA 
bagi pengaturan tersebut. Namun, Kebijakan Antikorupsi ADB serta Prinsip-
Prinsip dan Pedoman Integritas ADB, serta pemulihan kontrak dalam kesepakatan 
pembiayaan yang berlaku dengan peminjam, akan tetap berlaku.

B.  Saling Mengandalkan dan Pengakuan
5.3 Penggunaan APA dengan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip saling 
mengandalkan dan pengakuan. ADB mengharapkan APA terutama akan digunakan 
bersama bank pembangunan multilateral (MDB) lain, yang paling dapat menerima 
prinsip timbal-balik tersebut. Dalam kasus seperti itu, kesepakatan bersama 
MDB tentang hal itu mengatur operasi tersebut (catatan kaki 5). Apabila ADB 
mempertimbangkan penggunaan pengaturan pengadaan dari mitra pembiayaan 
non-MDB, ADB akan melakukannya atas dasar kasus-per-kasus, mengikuti prinsip 
dan parameter sama yang terkandung dalam kesepakatan bersama MDB.9 

9 Jika ketentuan untuk APA belum menjadi bagian dari kebijakan calon mitra, hal ini dapat 
difasilitasi melalui ketentuan pengesampingan (waiver), baik oleh penyedia pembiayaan atau 
oleh proyek. Selain itu, APA dengan mitra non-MDB mungkin memerlukan uji tuntas integritas 
lebih lanjut sesuai dengan peraturan dan prosedur ADB yang relevan dalam hal ini. 
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C.  Peran dan Tanggung Jawab
5.4 Setelah para pihak penyedia pembiayaan telah menyetujui nominasi 
penyedia utama pembiayaan, para pihak menyetujui peran dan tanggung jawab 
masing-masing untuk operasi spesifik tersebut. Pemahaman ini harus mencakup

(i) komitmen oleh penyedia utama pembiayaan untuk melaksanakan 
tugas yang didelegasikan kepadanya dengan prinsip kehati-hatian;

(ii) perencanaan pengadaan, termasuk strategi keseluruhan, kelayakan, 
prosedur pengadaan spesifik, pemaketan, pembiayaan yang berlaku 
surut (retroactive financing), kontrak di muka (advance contracting), 
perkiraan biaya, pembaruan, dan jangka waktu, yang mencerminkan 
nilai, risiko, dan kompleksitas kontrak;

(iii) pemantauan pengadaan, pendekatan terhadap tinjauan prakontrak 
dan tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling), dll.;

(iv) penggunaan dokumen induk atau standar untuk tender;
(v) konsultasi dan komunikasi terkait keputusan pengadaan, transaksi 

pengadaan, pemberian kontrak, dll.;
(vi) penanganan pengaduan;
(vii) pernyataan ketidakpatuhan dan pemulihan;
(viii) kepatuhan terhadap Kebijakan Antikorupsi ADB serta Prinsip-

Prinsip dan Pedoman Integritas, termasuk kerja sama dan pertukaran 
informasi mengenai dugaan pelanggaran integritas;

(ix) variasi dan perubahan kontrak;
(x) penyaluran dana;
(xi) status pelaksanaan proyek;
(xii) status kesepakatan dan kepatuhan APA; serta
(xiii) penyelesaian perselisihan.  

5.5 Dipahami bahwa peran dan tanggung jawab tersebut bersifat timbal-balik. 
Peran dan tanggung jawab tersebut berlaku untuk ADB apabila ADB merupakan 
penyedia utama pembiayaan dan untuk penyedia utama pembiayaan dalam 
kasus lain. Dipahami bahwa tanggung jawab untuk mengambil peran sebagai 
penyedia utama pembiayaan, dalam hal biaya, bukanlah merupakan kekhawatiran 
bagi para mitra yang menyepakati suatu perjanjian APA, karena pertambahan 
biaya diperkirakan akan rendah dan, tanpa pembiayaan bersama, pihak penyedia 
utama pembiayaan tetap akan mengambil tanggung jawab tersebut. Selain itu, 
dalam kerangka penyediaan pembiayaan paralel, setiap penyedia pembiayaan 
akan memikul biayanya sendiri terkait pengadaan. Biaya di antara para mitra bisa 
jadi netral seiring waktu, bergantung pada seberapa sering mitra yang berbeda 
mengambil peran sebagai penyedia utama pembiayaan.

D.  Dukungan dan Pelaporan Pelaksanaan ADB
5.6 Selain bidang-bidang yang tercantum di sub-bagian C dalam bagian ini, 
kesepakatan juga harus membahas masalah dukungan operasional dan pelaporan 
selama pelaksanaan proyek. Sementara penyedia utama pembiayaan memikul 
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tanggung jawab utama untuk memantau pengadaan selama pelaksanaan, para 
mitra dapat dimintai pendapatnya mengenai transaksi tertentu, dan berkolaborasi 
dengan cara-cara lain untuk menyediakan dukungan pelaksanaan dan memantau 
kemajuan. 

5.7 Apabila ADB bukanlah penyedia utama pembiayaan, ADB tetap 
bertanggung jawab untuk menyediakan laporan status internal kepada Dewan 
Direktur dan Manajemen ADB, dan juga kepada publik, mengenai kemajuan dan 
hasil proyek.10 

E.  Kesepakatan Hukum
5.8 Seperti disebutkan di atas, kesepakatan mengenai persyaratan universal 
dan peran dan tanggung jawab penyedia utama pembiayaan serta para mitra 
lainnya akan menjadi bagian dari kesepakatan hukum dan kesepakatan pembiayaan 
untuk proyek tersebut. Dengan pembiayaan bersama yang sering dilakukan, 
kesepakatan-kesepakatan tersebut dapat diwujudkan dalam kerangka kerja kerja 
sama atau pemahaman yang tetap. Kesepakatan hukum khusus memformalkan 
pengaturan-pengaturan tersebut.11

10 Ada kemungkinan bahwa berbagai laporan internal, laporan kepada Dewan Direktur, dan 
laporan-laporan yang tersedia untuk umum mengenai pengadaan dalam operasi yang dibiayai 
oleh ADB akan perlu diubah untuk mencakup pengadaan yang dilaksanakan menggunakan APA.

11 Catatan kaki 5 berisi draf model kerangka kerja sama dan perjanjian yang spesifik untuk proyek 
tertentu. 



VI. Pertimbangan Lainnya untuk 
Pengaturan Pengadaan Alternatif

A.  Keputusan untuk Menggunakan Pengaturan 
Pengadaan Alternatif

6.1 Keputusan akhir untuk merekomendasikan penggunaan APA, apakah 
dengan lembaga atau mitra, dan apakah ADB akan memikul peran sebagai 
penyedia utama pembiayaan, diambil oleh otoritas ADB yang relevan, pada tahap 
perencanaan pengadaan dan sebagai bagian dari pengambilan keputusan untuk 
proyek tersebut, terkait dengan tahap-tahap penandatanganan dan persetujuan 
yang diperlukan untuk pengadaan tersebut. Akan juga disusun rekomendasi, 
sebagaimana sesuai, mengenai pemberian kontrak di muka (advance contracting), 
pembiayaan yang berlaku surut (retroactive financing), penggunaan dokumen induk, 
dan pengaturan tinjauan pengadaan.

6.2 Dasar pemikiran untuk penggunaan APA dijabarkan dalam laporan dan 
rekomendasi Presiden ADB, dengan menyatakan ketentuan bahwa persyaratan 
universal dalam bagian II telah dipenuhi dan menambahkan kesepakatan penting 
lainnya yang telah dicapai. Kesepakatan yang disebut belakangan tersebut 
harus membahas permasalahan peran dan tanggung jawab, pemantauan, serta 
persyaratan pelaporan informasi. APA disetujui sebagai bagian dari persetujuan 
proyek oleh Dewan Direktur atau Manajemen ADB (jika berlaku).

6.3 Perubahan besar apa pun terhadap APA selama pelaksanaan harus 
disetujui oleh ADB.12 Hal ini termasuk memulai penerapan APA untuk suatu proyek 
yang sedang berlangsung atau pada pengaturan standar terkait pengadaan di suatu 
proyek.

B.  Peran ADB
6.4 Perubahan utama dengan penggunaan APA adalah bahwa ADB (jika ADB 
bukan penyedia utama pembiayaan) tidak lagi memberi persetujuan mengenai 
metode pengadaan apa yang akan digunakan dan kapan. Selain itu, ADB juga tidak 

12 Ketentuan ini ditetapkan dalam Instruksi Administrasi Proyek ADB 5.02, dan akan digunakan 
serta menjadi acuan sebelum ada penerbitan baru serangkaian instruksi staf terkait tindakan 
administrasi proyek. Lihat ADB. 2015. Change of Loan and/or Grant Funded Projects. Project 
Administration Instructions. PAI 5.02. Manila.
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melaksanakan tinjauan prakontrak terhadap setiap transaksi pengadaan. Alih-alih, 
ADB berfokus untuk memastikan agar perencanaan pengadaan dilaksanakan 
secara efisien pada tahap persiapan dan persetujuan proyek, yang berujung pada 
persetujuan penggunaan APA, serta berfokus pada pemantauan dan pelaporan 
setelah itu selama pelaksanaan.

6.5 Proyek-proyek yang menggunakan APA, baik dengan lembaga atau 
mitra, pada awalnya akan secara otomatis diberikan klasifikasi risiko pengadaan 
“kategori A” (Lihat Buku Panduan Mengenai Kerangka Kerja Risiko Pengadaan dan 
Buku Panduan Mengenai Perencanaan Pengadaan Strategis untuk perincian lebih 
lanjut). Sebagaimana kebijakan ADB yang kini berlaku, klasifikasi pengadaan 
tersebut dapat diperbarui dan diubah seiring dengan tersedianya lebih banyak 
informasi.

6.6 Dalam kaitannya dengan pengawasan dan pemantauan, peran ADB akan 
berubah-ubah bergantung pada apakah APA diterapkan pada suatu lembaga 
atau mitra. Untuk suatu lembaga, ADB akan perlu memberikan perhatian khusus 
terhadap tinjauan, pemantauan, dan pengaturan audit pengadaan. Untuk suatu 
mitra, keterlibatan ADB akan dijabarkan sesuai dengan kesepakatan yang dicapai 
dengan mitra tersebut. 

C.  Kewajiban Fidusia Berdasarkan Pengaturan 
Pengadaan Alternatif

6.7 Titik awal untuk memenuhi persyaratan fidusia ADB adalah bahwa sistem 
pengadaan yang digunakan dalam kerangka APA cukup memadai dan sistem 
tersebut memastikan pembiayaan ADB digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. 
Meskipun tidak ada definisi resmi, ini biasanya berarti bahwa prinsip-prinsip 
yang baik untuk pengadaan publik—kompetisi, efisiensi, efektivitas, keadilan, 
transparansi, dan peluang yang sama—nyata dalam sistem tersebut, baik dalam 
hal peraturan yang dinyatakan maupun dalam penerapan peraturan-peraturan 
tersebut. Prinsip-prinsip pengadaan ini harus disertai dengan langkah-langkah 
untuk melindungi integritas proses dan menjamin kapasitas kelembagaan untuk 
pelaksanaan. Apa yang dianggap memadai bergantung pada konteks, risiko, dan 
persyaratan operasional.

6.8 Dalam kasus penggunaan APA dengan mitra, yang diperkirakan sebagian 
besar merupakan bank pembangunan multilateral (MDB) dan donor bilateral, 
pernyataan bahwa persyaratan fidusia ABD terpenuhi didasarkan pada prinsip-
prinsip saling mengandalkan dan pengakuan di antara para pihak. Hal ini tecermin 
dalam kesepakatan dengan penyedia utama pembiayaan, pengaturan pengadaan 
spesifik untuk setiap operasi, pertukaran informasi secara teratur mengenai status 
pengadaan selama pelaksanaan, keterlibatan berkala ADB dalam memantau 
transaksi dan kemajuan secara keseluruhan sebagaimana diperlukan, dan sesuai 
dengan penyelesaian yang dilakukan ADB dalam kasus perselisihan dan/atau 
ketidakpatuhan.
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6.9 Dengan menggunakan APA dengan lembaga, jaminan bahwa kewajiban 
fidusia ADB akan dipenuhi timbul dari perangkat serta metodologi yang digunakan 
untuk menilai dan mengakreditasi lembaga serta APA yang diusulkan.

6.10 Untuk APAs dengan baik lembaga maupun mitra, kemampuan ADB 
untuk memenuhi kewajiban fidusianya tecermin dalam komitmen dengan lembaga 
dan mitra terkait persyaratan universal yang dijabarkan dalam Bagian II dari buku 
ini. Kesepakatan tersebut memungkinkan ADB memenuhi komitmennya dan 
melaksanakan pemulihan serta penyelesaian sebagaimana sesuai. 

D.  Panduan Bukanlah Pengganti Pertimbangan 
yang Baik

6.11 Buku panduan dan perangkat terkait disediakan untuk membantu tim 
negara menilai risiko pengadaan yang terkait dengan penggunaan APA secara 
tepat, dengan lembaga dan mitra. Namun, buku panduan tidak bisa menggantikan 
penilaian profesional. Tim negara ADB-lah yang akan menentukan cara terbaik 
memperoleh jaminan memadai bahwa dana ADB akan digunakan untuk tujuan 
yang dimaksudkan, dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas.



Lampiran 1: Penilaian Pengadaan 
Lembaga – Rangkuman Risiko

Indikator Skor
Naratif dan/atau Verifikasi atau 

Klarifikasi yang Diperlukan

1. Kerangka Kerja Hukum, Kebijakan, dan 
Peraturan

[Rata-rata 
1.1–1.4] 

1.1 Apakah undang-undang pengadaan 
publik yang berlaku nasional (termasuk 
peraturan pendukung, dokumen tender 
standar, model kontrak, dan manual 
atau panduan operasional) berlaku pada 
lembaga yang bersangkutan?

[Asesor hendaknya memberikan 
respons naratif dan menentukan 
apakah diperlukan informasi atau 
verifikasi tambahan.]

1.2 Adakah kerangka kerja hukum yang 
spesifik untuk sektor atau lembaga, 
dan apakah kerangka hukum tersebut 
mencakup dan mendemonstrasikan 
prinsip-prinsip inti pengadaan ADB?

1.3 Apakah sistem pengadaan lembaga 
didukung oleh peraturan pelaksanaan, 
pedoman, manual, dll., yang terbaru dan 
disesuaikan dengan kebutuhan operasional 
lembaga serta menyatakan dengan 
jelas kapan, bagaimana, dan oleh siapa 
pengadaan akan dilakukan?

1.4 Adakah tujuan sekunder, seperti 
preferensi domestik, promosi usaha kecil 
dan menengah, dan/atau kesepakatan 
internasional yang menghambat 
perwujuduan tujuan dan prinsip utama 
kebijakan?

2. Kerangka Kerja Kelembagaan dan 
Kapasitas Manajemen

[Rata-rata 
2.1–2.6]

2.1 Apakah siklus pengadaan terikat pada 
siklus perencanaan dan anggaran tahunan 
atau tahun jamak?

2.2 Apakah sistem yang ada mendukung 
efisiensi melalui perencanaan yang 
memadai?

Bersambung di halaman berikutnya
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Indikator Skor
Naratif dan/atau Verifikasi atau 

Klarifikasi yang Diperlukan
2.3 Apakah mandat, peran, dan tanggung 
jawab untuk fungsi pengadaan dijabarkan 
dengan jelas dan berdasarkan pada 
kualifikasi relevan yang menghasilkan 
keputusan pengadaan yang objektif, 
independen, serta andal secara teknis?

2.4 Apakah fungsi pengadaan memiliki 
infrastruktur fisik, sumber daya manusia, 
teknologi informasi, serta kapasitas 
administratif yang diperlukan untuk 
melaksanakan pengadaan secara efisien?

2.5 Apakah informasi mengenai kegiatan 
pengadaan tersedia dengan mudah, 
lengkap, dan andal?

2.6 Adakah badan regulasi atau badan 
pengawas independen yang memandu dan 
mengawasi kebijakan dan fungsi pengadaan 
dari lembaga tersebut? 

3. Operasional Pengadaan dan Praktik 
Pasar

[Rata-rata 
3.1–3.4]

3.1 Apakah sektor swasta kompetitif, 
terorganisir dengan baik, dan dapat 
mengakses bisnis dari lembaga?

3.2 Apakah strategi pengadaan dan 
pendekatan ke pasar mempertimbangkan 
realitas pasar, kendala pasokan, risiko 
eksternal, dan faktor-faktor lain? 

3.3 Apakah transaksi pengadaan umumnya 
bersifat kompetitif, responsif, tepat waktu, 
dan efisien?

3.4 Adakah mekanisme yang efektif dan 
andal untuk menerima, menangani, dan 
menanggapi pertanyaan, pengaduan, dan 
protes?

4. Integritas, Akuntabilitas, dan 
Transparansi

[Rata-rata 
4.1–4.5]

4.1 Apakah terdapat kerangka kerja audit 
eksternal dan kendali internal yang bersifat 
formal untuk lembaga yang menangani 
pengadaan?

4.2 Apakah informasi tentang kegiatan 
pengadaan lembaga mudah ditemukan, 
tersedia bebas, menyeluruh, dan relevan?

Bersambung di halaman berikutnya

Tabel Sambungan
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Indikator Skor
Naratif dan/atau Verifikasi atau 

Klarifikasi yang Diperlukan
4.3 Apakah organisasi masyarakat madani 
dan komunitas setempat berperan serta 
dalam konsultasi publik, pemantauan, dan 
pengawasan kegiatan pengadaan?

4.4 Apakah lembaga tersebut memiliki 
langkah-langkah etis dan antikorupsi yang 
terkini dan ditegakkan?

4.5 Apakah para pihak memiliki 
penyelesaian efektif untuk melakukan 
banding tingkat kedua yang mengikat 
sehubungan dengan keputusan yang 
diambil dalam hal pengaduan dan 
penyelesaian perselisihan?

ADB = Asian Development Bank.

Sumber: Asian Development Bank.

Tabel Sambungan



Lampiran 2: Penilaian Pengadaan 
Lembaga – Pedoman Pemberian Skor

Indikator Pertanyaan Lembaga Pedoman Pemberian Skor

1. Kerangka Kerja Hukum, Kebijakan, dan Peraturan

1.1 Apakah undang-
undang pengadaan 
publik yang berlaku 
nasional (termasuk 
peraturan pendukung, 
dokumen tender 
standar, model 
kontrak, dan manual 
atau panduan 
operasional) berlaku 
pada lembaga yang 
bersangkutan?

Apakah sektor atau lembaga yang 
bersangkutan dikecualikan dari 
aturan hukum dan tidak harus 
tunduk pada undang-undang 
pengadaan yang berlaku nasional?

Bahkan jika lembaga tersebut 
tunduk pada peraturan 
perundang-undangan demikian, 
apakah lembaga itu cenderung 
mematuhinya?

Apakah lembaga tersebut 
menggunakan manual dan 
pedoman pengadaan yang 
diterbitkan dari pusat?

Apakah dokumen yang 
dikeluarkan dari pusat tersebut 
telah disesuaikan dengan 
persyaratan lembaga?

Apabila tidak ada dokumen yang 
dikeluarkan dari pusat, apakah 
lembaga tersebut memiliki 
dokumen dan pedoman standar 
penawaran sendiri? 

3 – Lembaga tersebut memiliki aturan, 
proses, dan dokumen tendernya sendiri 
yang lebih baik dibandingkan dengan yang 
ada dalam sistem pengadaan publik di 
tingkat nasional.

2 – Lembaga tersebut tunduk pada 
undang-undang pengadaan yang berlaku 
nasional dan cenderung mengikutinya. 
Secara umum, menggunakan proses, 
pedoman, dan dokumen tender pengadaan 
yang berlaku nasional.

1 – Lembaga tersebut tunduk pada 
undang-undang nasional, tetapi cenderung 
tidak mengikutinya. Penyimpangan sering 
terjadi.

0 – Lembaga tersebut dikecualikan dari, 
atau tidak mengikuti, sistem pengadaan 
di tingkat nasional, dan tidak punya 
peraturan, proses, pedoman, dan 
dokumen tendernya sendiri sebagai ganti 
pengecualian tersebut.

1.2 Adakah kerangka 
kerja hukum yang 
spesifik untuk sektor 
atau lembaga, dan 
apakah kerangka 
hukum tersebut 
mencakup dan 
mendemonstrasikan 
prinsip-prinsip inti 
pengadaan ADB?

Apakah proses tender transparan 
dan tidak diskriminatif? 

Adakah ketentuan yang dapat 
diterima untuk partisipasi badan 
usaha milik negara?

Apakah spesifikasi fungsional 
kebutuhan pengguna 
menggerakkan proses tender?

Apakah pertimbangan nilai 
manfaat uang, biaya siklus 
hidup, dan keberlanjutan sudah 
tercakup?

3 – Umumnya, pengadaan mengikuti 
prinsip-prinsip inti. Keberlanjutan adalah 
faktor yang juga dipertimbangkan. Tidak 
ada pembatasan terkait kebangsaan atau 
asal barang. Tidak ada preferensi domestik 
atau preferensi lain yang ditargetkan. 
Terdapat ketentuan yang dapat diterima 
untuk partisipasi badan usaha milik 
negara. Terdapat peluang inovasi. Ambang 
batas yang menjabarkan penggunaan satu 
metode dibandingkan metode yang lain 
sudah jelas dan masuk akal. Rata-rata ada 
lima atau lebih peserta tender.

Bersambung di halaman berikutnya
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Indikator Pertanyaan Lembaga Pedoman Pemberian Skor
Apakah proses inovatif, termasuk 
pengadaan secara elektronik, 
diperbolehkan?

Apakah sistem berusaha agar 
sesuai dengan kebutuhan dan 
proporsionalitas?

Apakah terdapat ambang 
batas nilai uang tertentu untuk 
penggunaan berbagai metode 
pengadaan?

2 – Skema dasar sistem tersebut 
berhubungan dengan prinsip-prinsip 
pengadaan publik, tetapi tidak 
mengikutsertakan faktor nilai manfaat 
uang, biaya siklus hidup, keberlanjutan, 
dan inovasi. Tidak ada pembatasan 
kebangsaan atau preferensi domestik, 
tetapi tidak otomatis ditegakkan. Ada 
kontradiksi dengan peraturan lain. Rata-
rata terdapat tiga peserta tender.

1 – Kepatuhan yang terbatas terhadap 
prinsip-prinsip inti (seperti efisiensi 
dan keekonomian), dengan ketentuan 
pendukung yang minimal terkait 
transparansi, keterbukaan, dan nilai 
manfaat uang. Terdapat beberapa 
pembatasan terkait peserta tender. Rata-
rata terdapat dua atau kurang peserta 
tender per kontrak.

0 – Kesesuaian dan keselarasan yang 
terbatas dengan prinsip-prinsip inti, 
khususnya mengenai keterbukaan dan nilai 
manfaat uang. Kompetisi terbatas, dengan 
kurang dari dua peserta tender per kontrak. 
Pembatalan tender sering terjadi. 

1.3 Apakah sistem 
pengadaan 
lembaga didukung 
oleh peraturan 
pelaksanaan, 
pedoman, manual, 
dll., yang terbaru 
dan disesuaikan 
dengan kebutuhan 
operasional lembaga 
serta menyatakan 
dengan jelas kapan, 
bagaimana, dan oleh 
siapa pengadaan akan 
dilakukan?

Apakah lembaga tersebut 
memiliki sistem pengadaan secara 
elektronik yang dimasukkan ke 
dalam undang-undang pengadaan 
yang berlaku nasional?

Adakah manual, pedoman, dan 
prosedur terbaru penawaran yang 
jelas dan komprehensif?

Apakah manual, pedoman, dan 
prosedur tersebut mencerminkan 
kebutuhan dan persyaratan 
pengguna?

Apakah dokumen-dokumen 
tersebut juga membahas 
permasalahan manajemen kontrak 
dan kinerja?

3 – Bahan-bahan pendukung terbaru, 
komprehensif, dan mencakup seluruh siklus 
pengadaan. Bahan-bahan tersebut mudah 
diakses, biasa digunakan dan diandalkan 
oleh staf lembaga, peserta tender, dan 
masyarakat madani. Pengadaan secara 
elektronik banyak digunakan. Pedoman 
menentukan siapa yang dapat mengambil 
keputusan pengadaan dan kapan, 
termasuk tingkat pelimpahan kewenangan; 
panduan-panduan tersebut tepat dan 
dipatuhi.

2 – Terdapat bahan-bahan pendukung, 
yang umum digunakan dan bersifat 
komprehensif. Bahan-bahan tersebut 
tersedia online, tetapi mungkin sudah 
ketinggalan zaman dan tidak dapat 
diandalkan dalam hal keakuratan. 
Terdapat pengadaan secara elektronik, 
tetapi dengan lingkup terbatas. Terdapat 
ambiguitas mengenai siapa yang diberi 
wewenang untuk mengambil keputusan 
pengadaan dan dalam keadaan apa.

Bersambung di halaman berikutnya

Tabel Sambungan
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Indikator Pertanyaan Lembaga Pedoman Pemberian Skor
1 – Terdapat bahan-bahan pendukung, 
tetapi tidak andal, terbarui, ataupun 
komprehensif. Bahan-bahan tersebut 
hanya mencakup sebagian dari siklus 
pengadaan (misalnya, tidak membahas 
mengenai manajemen kontrak). Bahan-
bahan hanya tersedia dalam bentuk 
kertas dengan aksesibilitas terbatas. 
Bahan-bahan tersebut hanya kadang-
kadang digunakan, dengan kepatuhan 
yang rendah dan sejumlah improvisasi 
untuk menutupi kesenjangan. Pelimpahan 
kewenangan tidak jelas dan/atau sebagian 
saja. Pengambilan keputusan cenderung 
terpusat.

0 – Bahan-bahan pendukung sudah 
kedaluwarsa, tidak komprehensif, tidak 
dapat diandalkan, dan aksesibilitasnya 
terbatas. Bahan-bahan tersebut cenderung 
tidak dipatuhi, dan para pihak melakukan 
improvisasi atas dasar kasus-per-kasus, 
tanpa kodifikasi. Jalur kewenangan dan 
pelimpahan kewenangan pengambilan 
keputusan tidak dipatuhi. Pengambilan 
keputusan cenderung terpusat dan di 
tingkat tinggi.

1.4 Adakah tujuan 
sekunder, seperti 
preferensi domestik, 
promosi usaha kecil 
dan menengah, dan/
atau kesepakatan 
internasional yang 
menghambat 
perwujuduan tujuan 
dan prinsip utama 
kebijakan?

Apakah negara tersebut telah 
menandatangani kesepakatan 
internasional seperti Kesepakatan 
Organisasi Perdagangan Dunia 
(WTO) mengenai Pengadaan 
Pemerintah, dan/atau kesepakatan 
dagang regional yang mengatur 
pengadaan publik?

Apakah kebijakan lembaga 
konsisten dengan berbagai 
kesepakatan tersebut?

Adakah kebijakan nasional yang 
menetapkan akses istimewa 
kelompok tertentu ke pengadaan 
publik?

Apakah kerangka kerja ini juga 
mencakup aspek keberlanjutan 
dan dampak lingkungan?

3 – Lembaga tersebut sepenuhnya patuh 
dengan kesepakatan internasional atau 
regional. Kerangka kerja nasional dalam hal 
preferensi konsisten dengan prinsip-prinsip 
andal dalam hal pengadaan, ditargetkan 
dengan jelas, tidak disalahgunakan atau 
rentan terhadap kecurangan meluas, dan 
tunduk pada penilaian berkala terkait 
biaya–manfaat dan dampak. Lembaga 
melacak dan memantau preferensi 
serta mengukur nilai manfaat uang. 
Lembaga melibatkan diri dengan para 
pembuat kebijakan dalam hal dampak. 
Preferensi semacam itu minimal (yaitu 
kurang dari 5% dari nilai pengadaan). 
Bahkan jika ada tidak ada kerangka kerja, 
lembaga melakukan upaya terbaiknya 
untuk menjangkau semua peserta tender 
potensial dan mendorong partisipasinya. 

Bersambung di halaman berikutnya

Tabel Sambungan
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Indikator Pertanyaan Lembaga Pedoman Pemberian Skor
Apakah pengadaan oleh lembaga 
yang bersangkutan tunduk pada 
preferensi tersebut?

Apakah lembaga memiliki tujuan 
dan preferensinya sendiri di 
bidang-bidang tertentu, seperti 
keberlanjutan?

Apakah kriteria untuk setiap 
preferensi tersebut dinyatakan 
dengan jelas dan bersifat objektif?

Apakah kriteria tersebut dipahami 
oleh lembaga tersebut, apabila 
berlaku?

Dapatkah lembaga memilih tidak 
mengikuti preferensi semacam 
itu, dengan berdasarkan pada 
suatu proposal yang mengajukan 
pembenaran untuk itu, dalam hal 
relevansi dan nilai manfaat uang?

Apakah preferensi dapat 
dibenarkan berdasarkan biaya 
dan manfaat, dan tunduk pada 
penilaian dampak yang tepat?

Sejauh mana pengadaan lembaga 
dipengaruhi oleh preferensi 
seperti itu?

Apakah lembaga memiliki sistem 
untuk mengontrol, melacak, 
melaporkan, dan menilai dampak 
dari preferensi semacam itu, 
termasuk juga insiden kecurangan?

Apakah lembaga tersebut terlibat 
dan berkontribusi pada dialog 
nasional tentang keunggulan 
preferensi semacam itu?

Lembaga memiliki kebijakan sendiri 
tentang keberlanjutan yang berfokus pada 
spesifikasi teknis dan biaya siklus hidup.

2 – Lembaga tersebut sepenuhnya patuh 
dengan kesepakatan internasional 
atau regional. Terdapat kerangka kerja 
nasional yang memberikan preferensi 
untuk kelompok tertentu, tetapi preferensi 
tersebut tidak tepat bila dipertimbangkan 
berdasarkan faktor biaya–manfaat dan 
memiliki kendali yang lemah terhadap 
kecurangan. Dampak preferensi semacam 
itu cenderung minimal (yaitu kurang dari 
5% dari nilai pengadaan) dan preferensi 
tersebut tidak melibatkan pengadaan yang 
penting secara strategis. Lembaga melacak 
dan memantau kepatuhan. Lembaga 
berada pada tahap awal pengembangan 
kebijakannya sendiri terkait keberlanjutan.

1 – Tidak jelas apakah lembaga tersebut 
mematuhi kesepakatan internasional 
atau regional karena tidak dilakukan 
pencatatan terkait hal tersebut. Terdapat 
tingkat pemahaman yang rendah di 
tingkat lembaga mengenai kewajibannya. 
Terdapat kerangka kerja nasional untuk 
preferensi, tetapi dikotori oleh kecurangan 
yang meluas, tidak memiliki kriteria yang 
jelas, dan dampaknya tidak dilacak atau 
tidak dapat dibenarkan berdasarkan 
pertimbangan biaya–manfaat. Dampak 
terhadap lembaga bisa menjadi material 
(yaitu lebih besar daripada 5% dari 
nilai pengadaan) dan melibatkan 
pengadaan yang penting secara strategis. 
Lembaga tidak mempertimbangkan isu 
keberlanjutan.

0 – Lembaga tersebut tidak mematuhi 
kesepakatan internasional atau regional 
mana pun. Terdapat pemahaman rendah 
mengenai berbagai kesepakatan tersebut. 
Lembaga secara rutin memberikan kontrak 
berdasarkan preferensi meskipun kerangka 
kerja nasionalnya lemah. Lembaga tidak 
melakukan pelacakan terhadap kontrak-
kontrak semacam itu dan dampaknya.

Bersambung di halaman berikutnya

Tabel Sambungan
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Indikator Pertanyaan Lembaga Pedoman Pemberian Skor

2. Kerangka Kerja Kelembagaan dan Kapasitas Manajemen

2.1 Apakah siklus 
pengadaan 
terikat pada siklus 
perencanaan dan 
anggaran tahunan 
atau tahun jamak?

Apakah rencana pengadaan 
disiapkan sebagai bagian dari 
proses perencanaan anggaran 
lembaga?

Apakah lembaga 
mempersyaratkan ketersediaan 
dana sebagai prasyarat memulai 
transaksi pengadaan?

Apakah perkiraan anggaran 
didasarkan pada komitmen 
kontrak dan perkiraan biaya yang 
realistis?

Apakah anggaran secara berkala 
diperbarui dan direvisi bergantung 
pada kemajuan fisik dan penanda 
(milestones)?

Apakah pembayaran terkait 
kontrak dilakukan secara tepat 
waktu?

Apakah pembayaran dilakukan 
atas dasar sertifikasi penyerahan 
hasil kerja yang baik dan 
penerimaan barang, pekerjaan, dan 
layanan?

3 – Rencana pengadaan disiapkan sebagai 
bagian dari proses anggaran tahunan 
atau tahun jamak. Ketersediaan dana 
dikonfirmasi sebelum tender diajukan. 
Prakiraan anggaran dan pengeluaran 
didasarkan pada perkiraan biaya yang 
diperbarui serta penanda (milestones) 
fisik. Sistem yang ada melacak komitmen 
kontrak, termasuk kewajiban kontingensi. 
Pembayaran dilakukan secara tepat 
waktu, berdasarkan pada penyerahan 
atau penerimaan hasil pekerjaan. 
Pembayaran akhir dan penyelesaian 
jaminan pemeliharaan (retention 
money) dilakukan berdasarkan sertifikasi 
kepatuhan terhadap kontrak.

2 – Rencana pengadaan disiapkan 
secara independen terlepas dari proses 
anggaran tahunan atau tahun jamak, tapi 
direkonsiliasi dengan prakiraan anggaran-
pengeluaran. Sistem manajemen keuangan 
tidak memantau komitmen terkait kontrak. 
Pembayaran dapat tertahan karena 
adanya batas anggaran.

1 – Disiapkan rencana pengadaan, tetapi 
rencana tersebut tidak terkait dengan 
prakiraan anggaran atau pengeluaran 
tahunan atau tahun jamak. Pembayaran 
sering tertahan karena adanya batas 
anggaran. Hubungan lemah antara 
penyerahan atau penerimaan hasil 
pekerjaan dan pembayaran. Tidak ada 
tindak lanjut terhadap ketentuan kontrak 
dan kewajiban final.

0 – Rencana pengadaan tahunan tidak 
disusun. Keterlambatan pembayaran 
sering terjadi dan menghambat 
dicapainya kemajuan fisik. Pembayaran 
dilakukan tanpa verifikasi penyerahan 
atau penerimaan hasil pekerjaan, atau 
pemenuhan kewajiban kontrak.

2.2 Apakah sistem 
yang ada mendukung 
efisiensi melalui 
perencanaan yang 
memadai?

Apakah lembaga memiliki 
prosedur dan proses 
yang sudah mapan untuk 
mendukung perencanaan 
pengadaan?

3 – Lembaga tersebut melakukan 
perencanaan pengadaan komprehensif 
untuk mayoritas pengadaannya 
berdasarkan nilai (yaitu 80%) dan hanya 
mengecualikan pembelian rutin bernilai

Bersambung di halaman berikutnya

Tabel Sambungan



Lampiran 2 31

Indikator Pertanyaan Lembaga Pedoman Pemberian Skor
Apakah proses-proses tersebut 
mencakup analisis kebutuhan, 
penelitian pasar, dan penilaian 
risiko?

Apakah pengadaan berisiko tinggi 
diidentifikasi?

Adakah proses untuk memvalidasi 
perkiraan biaya?

Apakah sistem menghasilkan 
keputusan yang tepat mengenai 
penggabungan, pemaketan, dan 
pemilihan metode pengadaan?

Apakah rencana pengadaan 
disiapkan untuk sebagian 
besar nilai pengadaan? Untuk 
pengadaan berisiko tinggi?

Apakah sistem perencanaan 
mengidentifikasi risiko 
pelaksanaan dan persyaratan 
manajemen kontrak?

Apakah peran dan tanggung jawab 
dijabarkan dengan jelas untuk 
seluruh siklus pengadaan, sampai 
ke manajemen kontrak? 

rendah. Rencana-rencana tersebut 
dipublikasikan dan tersedia bagi publik. 
Pengadaan berisiko tinggi diidentifikasi 
(bersama dengan pengadaan berisiko 
rendah dan menengah) serta diberi 
perhatian lebih oleh manajemen. Proses 
perencanaan mencakup seluruh siklus 
pengadaan sampai ke manajemen 
kontrak.

2 – Lembaga tersebut melakukan 
perencanaan pengadaan komprehensif 
untuk lebih dari 50% pengadaannya 
berdasarkan nilai, berfokus hanya pada 
pengadaan berisiko tinggi. Pengadaan 
selebihnya tunduk pada perencanaan 
yang lebih terbatas yang bergantung pada 
riwayat hasil tender untuk mengukur minat 
pasar dan berfokus pada penetapan jangka 
waktu, logistik, dan titik-titik keputusan. 
Meskipun bersifat terbatas, rencana-
rencana ini tetap dipublikasikan.

1 – Lembaga tersebut melakukan 
perencanaan pengadaan komprehensif 
hanya jika diwajibkan oleh lembaga 
pembiayaan eksternal dan diperlengkapi 
dengan dukungan teknis. Rencana-
rencana tersebut dipublikasikan. Lembaga 
tersebut tidak melaksanakan perencanaan 
komprehensif untuk pengadaannya sendiri 
dan membatasi setiap perencanaan hanya 
berkenaan dengan jangka waktu, logistik, 
dan titik-titik keputusan. Rencana-rencana 
tersebut tidak dipublikasikan. Perencanaan 
tidak mencakup pelaksanaan dan 
manajemen kontrak.

0 – Lembaga tersebut hanya melakukan 
perencanaan pengadaan yang sangat 
mendasar (misalnya daftar pengadaan 
yang belum dilakukan), tidak ada 
rencana yang dipublikasikan secara rutin, 
dan lembaga tersebut tidak memiliki 
sistem atau kapasitas internal untuk 
melaksanakan perencanaan komprehensif 
bahkan dengan dukungan teknis.

2.3 Apakah mandat, 
peran, dan tanggung 
jawab untuk fungsi 
pengadaan dijabarkan

Adakah deskripsi pekerjaan yang 
tertulis dan terbaru?

Apakah deskripsi pekerjaan 
tersebut menjabarkan tanggung

3 – Fungsi pengadaan dikelola dan 
diperlengkapi dengan sumber daya 
manusia secara profesional. Terdapat 
deskripsi pekerjaan yang tertulis dan
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dengan jelas dan 
berdasarkan pada 
kualifikasi relevan 
yang menghasilkan 
keputusan pengadaan 
yang objektif, 
independen, serta 
andal secara teknis?

jawab untuk keseluruhan siklus 
pengadaan, termasuk manajemen 
kontrak?

Apakah deskripsi pekerjaan 
tersebut menetapkan persyaratan 
minimum untuk kandidat?

Apakah deskripsi pekerjaan 
tersebut diakui dan ditetapkan 
dalam sistem manajemen sumber 
daya manusia lembaga tersebut?

Apakah perekrutan staf 
profesional bersifat kompetitif? 
Apakah perekrutan staf 
profesional berdasarkan kualifikasi 
dan kompetensi (merit system)?

Apakah staf diberikan peluang 
untuk memperoleh pelatihan dan 
peningkatan profesional?

Adakah sistem sertifikasi atau 
akreditasi untuk staf profesional 
bidang pengadaan?

Apakah keputusan pengadaan 
berhubungan dengan kualifikasi, 
serta peran dan tanggung jawab, 
dari pejabat yang bersangkutan?

Adakah pelimpahan kewenangan 
yang jelas untuk menentukan 
pejabat mana pada tingkat apa 
yang dapat membuat keputusan 
pengadaan tertentu?

Apakah pengambilan keputusan 
manajemen dan pengadaan 
terdesentralisasi? Apakah garis 
wewenang jelas?

Apakah kader manajemen terdiri 
atas staf profesional pengadaan 
berpengalaman? Seperti apa masa 
jabatan mereka?

Adakah unit khusus untuk 
pengadaan secara elektronik dan 
teknologi informasi?

Apakah sepanjang siklus 
pengadaan ada masukan yang 
memadai dari pengguna, organisasi 
masyarakat madani dan ahli teknis,

terbaru. Rekrutmen dilakukan berdasarkan 
kualifikasi dan kompetensi. Profesi 
pengadaan diakui dalam sistem sumber 
daya manusia lembaga tersebut. Terdapat 
rencana kinerja, evaluasi, dan pelatihan 
bagi setiap anggota staf. Dalam kasus 
ketiadaan program sertifikasi dalam 
negeri, lembaga tersebut tunduk pada 
sertifikasi profesional yang diakui secara 
internasional. Pengambilan keputusan 
berhubungan dengan peran dan tanggung 
jawab yang dinyatakan dengan alur 
pelimpahan kewenangan yang jelas. 
Manajemen pengadaan senior terdiri atas 
para profesional yang berpengalaman 
dan berkualitas dengan wewenang untuk 
mengambil keputusan pengadaan. 
Pengadaan secara elektronik ditangani 
oleh unit khusus tersendiri. Susunan 
komite evaluasi mencakup keahlian teknis 
yang tepat. Pengguna dilibatkan dalam 
spesifikasi dan evaluasi.

2 – Fungsi pengadaan dikelola dan 
diperlengkapi dengan sumber daya 
manusia secara profesional. Namun, 
deskripsi pekerjaan sudah usang dan tidak 
sesuai dengan kebutuhan operasi sehari-
hari. Keahlian tertentu masih kurang 
(misalnya pengadaan secara elektronik). 
Rekrutmen bersifat kompetitif dan 
berdasarkan kualifikasi dan kompetensi, 
tetapi lembaga mengalami kesulitan 
merekrut staf berkualifikasi tinggi karena 
pembatasan gaji. Keputusan diambil sesuai 
dengan peran dan tanggung jawab yang 
ditetapkan. Manajemen pengadaan senior 
memenuhi syarat secara profesional, tetapi 
keputusan mereka dapat dikesampingkan 
oleh otoritas di tingkat yang lebih tinggi.

1 – Struktur organisasi untuk pengadaan 
masih sangat mendasar dan cenderung 
ketinggalan zaman, dengan sedikit peluang 
untuk pengembangan dan pertumbuhan 
profesional. Keputusan diambil secara 
hierarkis dengan pelimpahan wewenang 
yang terbatas, dan cenderung diambil pada 
tingkat tinggi, bahkan untuk transaksi 
yang relatif kecil, serta berisiko dan bernilai 
rendah. Rekrutmen mengikuti peraturan
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terutama dalam menentukan 
spesifikasi, mengevaluasi 
penawaran, dan memantau 
kinerja, sehingga memfasilitasi 
pengambilan keputusan yang 
independen dan objektif?

dasar lembaga atau pegawai negeri, dengan 
kemampuan rendah untuk menarik 
kandidat berkualifikasi. Tingkat spesialisasi 
rendah. Manajemen tidak memiliki 
keahlian dan pengalaman teknis.

0 – Struktur organisasi untuk pengadaan 
masih sangat mendasar dan cenderung 
ketinggalan zaman, tidak ada 
spesialisasi, dengan sedikit peluang 
untuk pengembangan dan pertumbuhan 
profesional. Kader manajemen ditunjuk 
tanpa pertimbangan yang tepat terkait 
kualifikasi profesional, kompetensi, dan 
pengalaman. Keputusan bersifat hierarkis, 
diambil pada tingkat tinggi, dan cenderung 
mencerminkan pertimbangan non-
ekonomi. Rekrutmen mengikuti peraturan 
dasar lembaga atau pegawai negeri, dengan 
kemampuan rendah untuk menarik 
kandidat berkualifikasi.

2.4 Apakah fungsi 
pengadaan memiliki 
infrastruktur fisik, 
sumber daya manusia, 
teknologi informasi, 
serta kapasitas 
administratif yang 
diperlukan untuk 
melaksanakan 
pengadaan secara 
efisien?

Adakah penyimpanan, 
pemeliharaan, dan retensi 
dokumen yang memadai sesuai 
norma yang ditetapkan?

Sejauh apakah tingkat spesialisasi 
staf pengadaan? Apakah sudah 
memadai?

Adakah dukungan administratif, 
komputasi, manajemen data dan 
dukungan lainnya pada tingkat 
yang memadai?

Adakah sistem untuk 
mengumpulkan dan 
menyebarluaskan informasi 
pengadaan? Apakah sistem 
tersebut tepat waktu, mudah 
diakses, dan ramah pengguna?

3 – Lembaga tersebut secara lengkap 
memiliki staf, fasilitas fisik, penyimpanan, 
komputasi, komunikasi, dan sistem 
pendukung administratif lainnya untuk 
menangani pengadaan secara efisien dan 
efektif. Lembaga tersebut menyusun dan 
menyebarluaskan laporan manajemen 
rutin dan laporan lainnya terkait kegiatan 
pengadaannya. Hanya ada sedikit 
kesenjangan dalam hal keterampilan. 
Hanya diperlukan peningkatan kecil untuk 
proyek tersebut. Peningkatan-peningkatan 
itu dapat dengan mudah diakomodasi 
dalam rencana bisnis atau kepegawaian 
lembaga.

2 – Lembaga tersebut memiliki persyaratan 
dasar yang diperlukan untuk operasi 
rutinnya, tetapi kapasitasnya perlu 
diperluas dan ditingkatkan untuk 
menangani tuntutan proyek. Peningkatan-
peningkatan tersebut telah diidentifikasi 
dan telah disiapkan rencana untuk 
pelaksanaannya secara tepat waktu.

1 – Lembaga tersebut tidak memiliki 
kapasitas untuk menangani pengadaan 
yang sedang berlangsung, apalagi 
pengadaan yang akan tercakup dalam 
suatu proyek baru. Akan diperlukan
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peningkatan besar-besaran. Pada saat ini, 
ada kemauan, tetapi lembaga tersebut 
tidak memiliki rencana untuk mengatasi 
kekurangannya dan membutuhkan 
dukungan eksternal untuk merumuskan 
rencana tersebut.

0 – Lembaga tersebut tidak memiliki 
kapasitas untuk menangani pengadaan 
yang sedang berlangsung, apalagi 
pengadaan yang akan tercakup dalam 
suatu operasi baru. Akan diperlukan 
peningkatan berskala luas dalam hal 
fasilitas fisik, kepegawaian, manajemen, 
dan sistem-sistem dasar. Pada saat 
yang bersamaan, lingkungan peraturan 
perundang-undangan tidak kondusif. 
Tidak ada rencana, dengan peluang 
kecil untuk memperoleh sumber daya.

2.5 Apakah informasi 
mengenai kegiatan 
pengadaan tersedia 
dengan mudah, 
lengkap, dan andal?

Apakah lembaga tersebut 
menghasilkan informasi yang tepat 
waktu, andal, dan akurat tentang 
pengadaan?

Apakah informasi tersebut mudah 
diakses tanpa biaya?

Apakah informasi tersebut tunduk 
pada proses pengungkapan publik, 
dengan pengecualian yang wajar 
dalam hal kerahasiaan informasi?

3 – Lembaga tersebut membuat laporan 
publik secara teratur mengenai kegiatan 
pengadaannya. Laporan-laporan tersebut 
tersedia secara online, tanpa biaya, dan 
mencakup seluruh pengadaan kecuali 
item-item kecil. Laporan tersebut 
komprehensif, mencakup kemajuan selama 
pelaksanaan. Informasi lebih lanjut dapat 
disediakan berdasarkan permintaan khusus 
untuk memperoleh akses informasi. Ada 
pengecualian terbatas karena alasan 
kerahasiaan. Masyarakat madani, donor, 
dan komunitas bisnis secara teratur 
menggunakan informasi tersebut.

2 – Lembaga tersebut membuat laporan 
secara teratur mengenai kegiatan 
pengadaannya, meskipun laporan tersebut 
mungkin cenderung terbatas pada 
pemberian kontrak. Laporan-laporan 
tersebut dapat diakses oleh publik tanpa 
biaya, tetapi mungkin terlambat. Tidak ada 
informasi lebih lanjut yang tersedia, bahkan 
apabila ada permintaan.

1 – Lembaga tersebut membuat laporan 
tahunan mengenai operasinya secara 
keseluruhan dengan ulasan sepintas lalu 
terkait pengadaan, menyediakan informasi
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dasar tentang pemberian kontrak dan nilai 
kontrak. Tidak tersedia informasi yang lebih 
terperinci.

0 – Lembaga tersebut tidak membuat 
laporan tahunan mengenai operasinya 
yang tersedia untuk umum. Informasi 
pengadaan tidak tersedia untuk umum. 
Hanya instansi pemerintah yang menerima 
laporan.

2.6 Adakah badan 
regulasi atau badan 
pengawas independen 
yang memandu dan 
mengawasi kebijakan 
dan fungsi pengadaan 
dari lembaga tersebut?

Apakah lembaga tersebut berada 
di bawah kewenangan suatu badan 
pengawas atau regulasi sektor di 
tingkat nasional?

Apakah badan tersebut membuat 
laporan berkala tentang kegiatan 
pengadaan lembaga?

Jika demikian, apakah laporan-
laporan ini tersedia untuk umum 
tanpa biaya?

Apakah badan tersebut berhak 
mengeluarkan instruksi atau 
panduan kepada lembaga untuk 
menyempurnakan kebijakan 
pengadaannya?

3 – Terdapat badan regulasi, yang 
memiliki wewenang terhadap lembaga, 
dan membuat laporan berkala mengenai 
pengadaan yang dilakukan oleh lembaga. 
Badan tersebut dapat juga memberikan 
rekomendasi perbaikan. Laporan-laporan 
tersebut tersedia tanpa biaya. Badan 
tersebut juga dapat melaksanakan 
investigasi dan tinjauan khusus.

2 – Tidak terdapat badan regulasi khusus, 
tetapi badan-badan pengawas di tingkat 
pemerintah pusat terkait pengeluaran 
publik memiliki wewenang untuk 
memeriksa, atas diskresinya, bagaimana 
lembaga tersebut melakukan pengadaan. 
Hal ini mencakup lembaga audit di tingkat 
tertinggi. Di luar audit aspek keuangan yang 
biasa, badan-badan ini melaksanakan 
audit khusus pengadaan secara berkala, 
tetapi belum tentu secara teratur, dan 
laporan tersebut akan disediakan untuk 
umum.

1 – Tidak ada badan regulasi, tetapi 
instansi legislatif, eksekutif, atau yudisial 
pemerintah mungkin dapat melakukan 
intervensi secara istimewa. Tugas atau 
wewenang tersebut akan ditargetkan pada 
permasalahan atau kekhawatiran tertentu. 
Laporan-laporan tersebut mungkin tersedia 
untuk umum, tetapi mungkin pula tidak.

0 – Tidak ada badan regulasi yang 
melakukan pengawasan. Namun, instansi 
eksekutif dan/atau yudisial mungkin 
melakukan intervensi jika diminta. 
Intervensi seperti itu bisa jadi tidak efisien 
atau efektif.
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3. Operasional Pengadaan dan Praktik Pasar

3.1 Apakah sektor 
swasta kompetitif, 
terorganisir dengan 
baik, dan dapat 
mengakses bisnis dari 
lembaga tersebut?

Apakah tender kompetitif 
merupakan fitur umum untuk 
lembaga tersebut?

Apakah terdapat kelompok inti 
pemasok di sektor ini yang secara 
rutin memasukkan penawaran 
yang responsif?

Seberapa banyak dari pengadaan 
lembaga tersebut yang dilakukan 
melalui tender kompetitif 
terbuka?

Apakah metode nonkompetitif 
disalahgunakan?

Apakah lembaga tersebut 
mengambil upaya memadai 
untuk menarik penawaran, 
seperti pengiklanan, masa 
tender, dan akses online yang 
mencukupi?

Adakah peraturan yang 
berlebihan atau kendala pasokan, 
seperti masukan, tenaga kerja, 
dan penyerahan hasil, yang 
membatasi sifat kompetitif 
pengadaan (misalnya hambatan 
masuk atau pendaftaran)?

3 – Tender kompetitif merupakan 
kelaziman (>80% berdasarkan 
nilai). Sedikit bukti bahwa metode 
nonkompetitif disalahgunakan 
(<10% berdasarkan nilai). Paling tidak 
terdapat rata-rata lima peserta tender 
per kontrak. Lembaga sudah melakukan 
upaya yang memadai untuk menarik 
penawaran. Tender difasilitasi oleh 
pengadaan secara elektronik dan akses 
online. Secara umum pasar kompetitif 
dengan akses mudah ke pemasok asing.

2 – Secara umum, tender kompetitif 
terbukti nyata (>50% berdasarkan 
nilai) dan metode nonkompetitif tidak 
disalahgunakan (<20%) berdasarkan 
nilai. Pemasok inti secara teratur 
mengajukan penawaran, tetapi sering 
nonresponsif. Paling tidak terdapat 
rata-rata tiga peserta tender per kontrak. 
Umumnya, lembaga melakukan upaya 
memadai untuk mengundang tawaran; 
jika pun tidak, penyimpangannya dapat 
dibenarkan. Umumnya, pasar bersifat 
kompetitif, dengan bidang-bidang 
tertentu yang bisa jadi tertutup dan/atau 
memiliki kompetisi terbatas.

1 – Tender kompetitif tidaklah lazim 
(<50% berdasarkan nilai) dan 
penggunaan metode nonkompetitif 
cukup besar (>20%). Pemasok 
cenderung terlibat sekali saja dan 
sering nonresponsif. Paling tidak 
terdapat rata-rata dua peserta tender 
per kontrak. Lembaga sering tidak 
mengambil upaya memadai untuk 
mengundang penawaran. Kompetisi 
bervariasi, dan beberapa sektor mungkin 
lebih tertutup daripada yang lain. 
Kemungkinan pembatasan tinggi 
terhadap masukan, pemain baru, atau 
persaingan.

0 – Kompetisi lebih lemah daripada rata-
rata kompetisi dalam negeri. Pemasok 
cenderung terlibat sekali saja dan
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nonresponsif. Penggunaan metode 
nonkompetitif cukup besar (>20% 
berdasarkan nilai). Rata-rata kurang dari 
dua peserta tender per kontrak. Lembaga 
jarang melakukan upaya yang memadai 
untuk menarik penawaran. Sifat 
kompetitif terbatas di sektor-sektor utama 
dalam pasar domestik dan dengan sedikit 
pemasok asing.

3.2 Apakah strategi 
pengadaan dan 
pendekatan ke pasar 
mempertimbangkan 
realitas pasar, kendala 
pasokan, risiko 
eksternal, dan faktor-
faktor lain?

Apakah lembaga mempersiapkan 
strategi pengadaan berdasarkan 
riset pasar?

Apakah ditetapkan ambang 
batas yang mendefinisikan kapan 
metode berbeda akan digunakan, 
terutama mengenai kapan 
membuka kompetisi untuk peserta 
tender dari luar negeri?

Apakah perkiraan biaya 
disesuaikan untuk menghadapi 
inflasi dan faktor-faktor lain?

Apakah dilakukan uji tuntas untuk 
menentukan kelayakan?

Apakah kinerja pada kontrak di 
masa lampau sudah dilacak dan 
digunakan sebagai masukan untuk 
tender di masa mendatang?

3 – Pengadaan didasarkan pada penelitian 
dan pengetahuan pasar; metode dan 
pendekatan disesuaikan dengan kondisi 
pasar dan faktor pasokan. Uji tuntas yang 
tepat dilaksanakan untuk menentukan 
kelayakan, termasuk kinerja di masa 
lampau, pelarangan mengikuti pengadaan, 
dll. Transaksi pengadaan diperiksa secara 
rutin terkait risiko, dilengkapi dengan 
pengambilan tindakan mitigasi.

2 – Strategi pengadaan resmi tidak 
dipersiapkan untuk sebagian besar 
pengadaan, tetapi lembaga melaksanakan 
penelitian dan uji tuntas bagi transaksi 
tertentu yang berisiko tinggi dan penting 
secara strategis.

1 – Pengadaan cenderung dilakukan secara 
transaksi-demi-transaksi, tanpa penelitian 
latar belakang dan penilaian risiko yang 
sistematis. Uji tuntas terbatas pada 
prakualifikasi dan/atau dilakukan secara 
informal dan bukan bagian dari sistem 
resmi.

0 – Pengadaan dilakukan transaksi-demi-
transaksi tanpa manfaat pengetahuan 
dari penelitian pasar, uji tuntas, dan 
prakualifikasi terbatas.

3.3 Apakah transaksi 
pengadaan umumnya 
bersifat kompetitif, 
responsif, tepat waktu, 
dan efisien?

Seberapa banyak, dalam 
persentase, kontrak yang diberikan 
untuk nilai yang sama dengan atau 
lebih rendah dibandingkan dengan 
perkiraan biaya di awal?

Seberapa banyak, dalam 
persentase, variasi kontrak yang 
mencapai dampak kumulatif lebih 
dari 10% harga kontrak di awal?

3 – Lebih dari 75% pemberian kontrak yang 
dijadikan sampel.

2 – 50% sampai 75% pemberian kontrak 
yang dijadikan sampel.

1 – 20% sampai 50% pemberian kontrak 
yang dijadikan sampel.

0 – Kurang dari 20% pemberian kontrak 
yang dijadikan sampel.
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Apakah kontrak-kontrak serupa 
dipaketkan dengan tepat untuk 
menarik peserta tender dan 
meningkatkan efisiensi?

Selama apa durasi terburuk sejak 
undangan tender dikirimkan 
sampai pemberian kontrak?

3 – Kurang dari 10% kontrak yang dijadikan 
sampel.

2 – 10% sampai 20% kontrak yang 
dijadikan sampel.

1 – 20% sampai 50% kontrak yang 
dijadikan sampel.

0 – Lebih dari 50% kontrak yang dijadikan 
sampel.

Lihat daftar periksa penilaian pengadaan 
lembaga pada Lampiran 3 untuk 
bukti pemecahan kontrak, waktu yang 
dihabiskan sampai pemberian kontrak, 
dll., ditambah dengan kompilasi data dan 
analisis kontrak berdasarkan jenis, nilai, 
metode, waktu yang berlalu, variasi kontrak 
dalam hal harga, waktu penyelesaian, 
perubahan kontrak, persentase penawaran 
yang tidak responsif, dan penawaran yang 
harus ditenderkan ulang.

3.4 Adakah 
mekanisme yang 
efektif dan andal 
untuk menerima, 
menangani, dan 
menanggapi 
pertanyaan, 
pengaduan, dan 
protes?

Apakah kontrak mencakup 
ketentuan yang memadai untuk 
penyelesaian perselisihan?

Apakah terdapat prosedur 
lembaga yang spesifik untuk 
menerima dan menangani 
observasi, pengaduan, dan protes?

Apakah observasi, pengaduan, dan 
protes tersebut diproses dalam 
batas waktu yang diatur dalam 
undang-undang atau peraturan 
khusus lembaga?

Adakah penyelesian untuk 
melakukan tinjauan tingkat kedua 
yang memiliki kapasitas untuk 
ditegakkan menurut hukum?

Seberapa sering peserta tender 
mengajukan pengaduan?

3 – Sistem tinjauan pengaduan memiliki 
ketentuan dan kerangka waktu yang tepat 
dan wajar untuk pengambilan keputusan 
dengan kewenangan penegakan yang jelas 
dan penyelesaian hingga tingkat kedua. 
Tinjauan-tinjauan tersebut didasarkan 
pada informasi yang tersedia. Lebih dari 
90% pengaduan diproses dalam waktu 
yang ditentukan dan keputusannya 
diumumkan kepada publik.

2 – Terdapat ketentuan dan kerangka 
waktu untuk penyelesaian pengaduan, 
tetapi kewenangan penegakannya tidak 
jelas. Lebih dari 75% pengaduan diproses 
dalam waktu yang ditentukan.

1 – Syarat dan ketentuan tidak jelas. Waktu 
untuk menyelesaikan pengaduan dicatat 
oleh lembaga tersebut.

0 – Tidak ada mekanisme penanganan 
pengaduan yang efektif ataupun yang 
berfungsi. 

Bersambung di halaman berikutnya
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4. Integritas, Akuntabilitas, dan Transparansi

4.1 Apakah terdapat 
kerangka kerja audit 
eksternal dan kendali 
internal yang bersifat 
formal untuk lembaga 
yang menangani 
pengadaan?

Apakah lembaga tersebut memiliki 
fungsi audit internal independen?

Adakah mekanisme kontrol 
internal yang memadai untuk 
fungsi pengadaan?

Apakah lembaga tersebut tunduk 
pada audit kinerja rutin, keuangan, 
atau manfaat nilai uang yang 
dilakukan oleh badan eksternal?

Apakah akun lembaga dibuat 
secara tepat waktu setelah 
penutupan tahun fiskal dan 
tersedia untuk diaudit?

Apakah temuan audit dan 
rekomendasinya ditindaklanjuti 
oleh manajemen secara tepat 
waktu?

Apakah temuan audit 
dipublikasikan?

3 – Lembaga tersebut memiliki kerangka 
kerja pengendalian internal yang efektif, 
yang mencakup fungsi audit internal 
independen. Audit keuangan tahunan 
dilakukan, dengan hasil yang tersedia 
selambat-lambatnya 6 bulan setelah 
penutupan tahun fiskal. Hasil audit 
tersebut dipublikasikan untuk umum. 
Rekomendasi dilacak perkembangannya, 
dan tidak ada temuan audit signifikan yang 
belum ditindaklanjuti selama lebih dari 6 
bulan.

2 – Lembaga tersebut memiliki pemisahan 
tugas yang efektif, terdapat fungsi internal 
audit, tetapi dengan kapasitas yang lemah 
atau tidak cukup independen. Hasil audit 
keuangan biasanya tertunda lebih dari 6 
bulan.

1 – Lembaga tersebut memiliki pemisahan 
tugas yang efektif dan dikenakan 
audit tahunan. Tidak ada fungsi audit 
internal dan/atau temuan audit tidak 
diselesaikan secara tepat waktu, serta tidak 
dipublikasikan untuk umum.

0 – Sistem kontrol internal lemah, tanpa 
audit internal. Ada audit eksternal terbatas, 
dengan keterlambatan signifikan dalam 
menyelesaikan akun untuk diaudit dengan 
keterlambatan yang setara dalam hal 
perolehan hasil audit. Hasil audit tersebut 
tidak dipublikasikan untuk umum. Temuan 
tidak diselesaikan secara tepat waktu.

4.2 Apakah informasi 
tentang kegiatan 
pengadaan lembaga 
mudah ditemukan, 
tersedia bebas, 
menyeluruh, dan 
relevan?

Seberapa banyak, dalam 
persentase, penawaran yang 
masuk dipublikasikan melalui 
sarana yang mudah dan bebas 
diakses?

Apakah peserta tender dapat 
dengan mudah dan bebas 
mengakses informasi tender?

Apakah pemberian kontrak secara 
rutin diumumkan melalui sarana 
yang mudah dan bebas diakses?

3 – Setidaknya 80% penawaran dan 
pemberian kontrak berdasarkan nilai telah 
dipublikasikan, dan mudah diakses kapan 
saja dalam sistem pengadaan secara 
elektronik atau situs online. Peserta tender 
mudah mengakses dan tidak dikenakan 
biaya. Hanya ada pengecualian terbatas 
karena alasan kerahasiaan.

2 – Setidaknya 60% penawaran dan 
pemberian kontrak berdasarkan nilai telah 
dipublikasikan, dan tersedia online secara 
tepat waktu.

Bersambung di halaman berikutnya
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1 – Setidaknya 20% penawaran dan 
pemberian kontrak berdasarkan nilai 
telah dipublikasikan. Statistik pada 
akhirnya tersedia secara online, tetapi ada 
keterlambatan dalam publikasinya dan 
data tidak diverifikasi untuk menjamin 
akurasi.

0 – Kurang dari 20% penawaran dan 
pemberian kontrak berdasarkan nilai telah 
dipublikasikan. Statistik pengadaan tidak 
tersedia secara online, serta tidak tepat 
waktu dan akurat.

4.3 Apakah organisasi 
masyarakat madani 
dan komunitas 
setempat berperan 
serta dalam konsultasi 
publik, pemantauan, 
dan pengawasan 
kegiatan pengadaan?

Apakah pengamat pihak ketiga 
diundang untuk menghadiri tender 
publik dan pembukaan tender?

Apakah pihak ketiga, termasuk 
organisasi masyarakat madani, 
peneliti, kelompok pengguna, 
pendukung kebijakan publik, 
dll., memiliki akses bebas biaya 
dan penuh ke pengadaan secara 
elektronik dan/atau informasi 
secara online?

Adakah konsultasi dengan 
organisasi masyarakat madani, 
kelompok pengguna lokal, dan ahli 
independen mengenai proyek, 
spesifikasi, rancangan terperinci, 
dan rencana pengadaan?

Apakah organisasi-organisasi 
semacam itu terlibat atau diajak 
berkonsultasi selama pelaksanaan, 
mengenai kemajuan proyek, 
pelaksanaan, dan penanda 
(milestones)?

3 – Pihak ketiga secara rutin diundang 
untuk menghadiri pembukaan pengadaan 
publik. Selain itu, organisasi masyarakat 
madani, kelompok pengguna, ahli teknis, 
dan pendukung kebijakan publik secara 
teratur diundang untuk berkontribusi 
pada rancangan dan spesifikasi proyek. 
Kelompok-kelompok seperti itu sering 
diundang untuk berpartisipasi sebagai 
pengamat dalam pengadaan, terutama 
pada tahap spesifikasi dan evaluasi, dan 
selama pelaksanaan proyek. Konsultasi 
merupakan hal yang umum dalam 
pelaksanaan proyek. Pihak ketiga 
memiliki akses penuh ke mekanisme 
penangananpengaduan, hotline, dll., 
dan fitur-fitur lain dari kerangka kerja 
akuntabilitas proyek.

2 – Pihak ketiga diundang ke pembukaan 
publik tertentu, dan dari waktu ke waktu 
diminta memberi masukan atau komentar 
tentang fitur dan pengadaan tertentu 
dari proyek. Pihak ketiga umumnya tidak 
terlibat langsung dalam menetapkan 
spesifikasi atau evaluasi penawaran. Pihak 
ketiga sering menjadi pengamat selama 
pemantauan pelaksanaan. Pihak ketiga 
memiliki akses penuh ke mekanisme 
akuntabilitas proyek.

1 – Tidak ada proses formal bagi 
keterlibatan pihak ketiga dan terdapat 
akses terbatas oleh pihak ketiga ke 
proyek tersebut pada umumnya dan ke 
pengadaan pada khususnya. Konsultasi 
hanya dilakukan jika ada pengaduan resmi 
dan/atau sebagai reaksi terhadap suatu 
insiden.
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0 – Tidak ada proses formal bagi 
keterlibatan pihak ketiga dan terdapat 
akses terbatas oleh pihak ketiga ke 
proyek tersebut pada umumnya dan 
ke pengadaan pada khususnya. Tidak 
ada mekanisme bagi pihak ketiga untuk 
menyampaikan kekhawatirannya kepada 
lembaga.

4.4 Apakah lembaga 
tersebut memiliki 
langkah-langkah 
etis dan antikorupsi 
yang terkini dan 
ditegakkan?

Apakah lembaga tersebut 
melakukan uji tuntas? Apakah 
terdapat prosedur yang spesifik 
untuk memverifikasi peserta 
tender terkait keberadaan, rekam 
jejak, kapasitas keuangan, dan 
kapasitas peserta tender untuk 
menyelesaikan pekerjaan?

Adakah prosedur untuk memberi 
rating kinerja dan melarang 
keikutsertaan peserta tender?

Adakah hotline untuk pengguna, 
pihak ketiga, dan pihak-pihak 
lainnya, untuk melaporkan 
kecurangan, perilaku tidak etis, 
penyelewengan dana, dan 
lemahnya kinerja oleh kontraktor, 
pejabat, atau pihak lain?

Adakah ketentuan untuk 
melindungi pelapor pelanggaran 
(whistleblower) dan kerahasiaan?

Apakah lembaga tersebut memiliki 
kebijakan integritas internal sendiri, 
kode etik, dan langkah-langkah 
antikorupsi?

Apakah langkah-langkah tersebut 
meliputi konflik kepentingan, 
pengungkapan keuangan, 
masa tunggu (cooling-off), dan 
penerimaan tanda mata atau 
hadiah?

Apakah lembaga tersebut memiliki 
kesepakatan berjalan tentang 
bagaimana dan kapan dugaan 
pelanggaran integritas tertentu 
dirujuk kepada otoritas relevan 
di bidang fiskal, yudisial, atau 
kepolisian?

3 – Lembaga tersebut memiliki kebijakan 
dan prosedur yang kuat dan komprehensif 
untuk menangani pelanggaran integritas 
dan perilaku tidak etis, untuk melindungi 
integritas fungsi pengadaannya, dan 
kebijakan serta prosedur tersebut lebih 
unggul daripada yang diadopsi secara 
nasional. Lembaga tersebut melakukan 
uji tuntasnya. Lembaga memiliki hotline 
untuk menerima pengaduan rahasia 
dan melindungi pengadu pelanggaran 
(whistleblower), yang dilengkapi dengan 
langkah-langkah untuk memastikan 
integritas prosedur internalnya, termasuk 
kode etik, ketentuan untuk mengatasi 
konflik kepentingan, dan pengungkapan 
keuangan. Ada bukti bahwa lembaga 
tersebut bekerja baik dengan pihak-pihak 
yang melakukan investigasi berbagai 
dugaan. Lembaga tersebut mengambil 
tindakan administratif internal untuk 
menangani pengaduan dan pelanggaran 
yang tidak memerlukan proses pidana. 
Staf pengadaan memperoleh pelatihan 
antikorupsi dan etika.

2 – Lembaga tersebut melakukan uji 
tuntas terhadap peserta tender dan 
memiliki kebijakan integritas, anti-
kecurangan, dan antikorupsi, yang 
sejalan dengan kebijakan dan prosedur 
yang diamanatkan secara nasional dan 
berlaku untuk sektor ini. Kebijakan ini 
didukung oleh langkah-langkah khusus, 
seperti hotline, perlindungan terhadap 
pelapor pelanggaran (whistleblower), dan 
larangan konflik kepentingan. Namun, 
tidak ada bukti bahwa tindakan tersebut 
benar-benar ditegakkan atau diterapkan 
dengan dampak yang diinginkan. Beberapa, 
tetapi tidak semua, staf pengadaan 
menerima pelatihan antikorupsi.

Bersambung di halaman berikutnya
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1 – Lembaga tersebut melakukan uji 
tuntas terbatas terhadap peserta tender 
dan memiliki kebijakan terbatas untuk 
memerangi pelanggaran integritas. Ada 
kode etik tertentu, tetapi tidak ada hotline 
dan tidak ada perlindungan untuk pelapor 
pelanggaran. Tidak ada mekanisme 
administratif untuk menangani pengaduan 
dan pelanggaran terhadap kode etik. Staf 
pengadaan tidak secara khusus dilatih 
dalam hal ini.

0 – Lembaga tersebut melakukan uji 
tuntas terbatas terhadap peserta tender. 
Tidak ada kebijakan atau program khusus 
lembaga untuk menangani pelanggaran 
integritas dan perilaku tidak etis. Satu-
satunya langkah yang diambil adalah 
langkah-langkah yang dipersyaratkan di 
tingkat nasional. Ada bukti terbatas bahwa 
langkah-langkah tersebut telah diadopsi 
atau diinternalisasi di dalam lembaga atau 
bahwa lembaga tersebut berkolaborasi 
dengan badan investigasi yang tepat.

4.5 Apakah para pihak 
memiliki penyelesaian 
efektif untuk 
melakukan banding 
tingkat kedua yang 
mengikat sehubungan 
dengan keputusan 
yang diambil dalam 
hal pengaduan 
dan penyelesaian 
perselisihan?

Dapatkah keputusan oleh 
peninjauan pengaduan tingkat 
pertama diajukan ke lembaga 
independen kedua yang ditunjuk 
oleh hukum?

Apakah lembaga banding tingkat 
kedua memiliki kekuatan untuk 
menegakkan keputusannya, atau 
menjadikan keputusan tersebut 
ditegakkan?

Apakah hukum memastikan 
adanya tinjauan tepat waktu pada 
tingkat ini?

Apakah lembaga ini memiliki 
kapasitas untuk membuat 
keputusan semacam itu 
berdasarkan informasi yang 
tersedia?

3 – Terdapat lembaga khusus yang 
independen semacam itu. Lembaga 
tersebut ditetapkan oleh hukum dengan 
mandat dan prosedur yang jelas. Lembaga 
itu tidak terlibat dalam kapasitas apa 
pun dalam proses-proses pengadaan 
yang mengarah ke pemberian kontrak. 
Keputusan-keputusan lembaga itu diambil 
dengan segera (yaitu 80% pengajuan 
banding diselesaikan dalam kerangka 
waktu yang ditentukan). Keputusan-
keputusannya diumumkan kepada 
publik, beserta informasi tentang prosedur 
pengajuan. Terdapat sekumpulan bukti 
bahwa keputusan ditegakkan, bahwa para 
peserta percaya pada sistem, dan proses 
banding tersebut tidak menunda proses 
pengadaan secara tidak perlu.

2 – Ada peluang untuk melakukan tinjauan 
independen melalui sistem peradilan. 
Badan-badan hukum ini umumnya 
dipercaya, tetapi badan-badan tersebut 
tidak mengkhususkan diri dalam bidang 
pengadaan dan belum tentu memiliki 
keahlian teknis yang

Bersambung di halaman berikutnya
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diperlukan. Pengambilan keputusan 
bisa jadi memakan waktu lama, tetapi 
keputusan yang diambil dapat ditegakkan. 
Pilihan ini bisa jadi mahal. Keputusan-
keputusan, termasuk alasan mengapa 
keputusan tersebut diambil, pada akhirnya 
dipublikasikan.

1 – Ada peluang untuk dijalankannya 
tinjauan tingkat kedua oleh sistem 
peradilan. Namun, sistem itu tidak 
diperlengkapi untuk menangani 
pengadaan, bisa jadi mahal bagi para 
peserta, dan menimbulkan keterlambatan 
yang cukup besar. Tidak ada batasan 
dalam hal kerangka waktu. Keputusannya 
jarang ditegakkan dan alasan pengambilan 
keputusan tidak dipublikasikan.

0 – Kerangka hukum tidak menjelaskan 
apakah tinjauan tingkat pertama dapat 
dibawa ke tingkat banding, badan mana 
yang memiliki yurisdiksi untuk itu, dan 
prosedur apa yang harus diikuti. Mungkin 
hanya ada penyelesaian terbatas dengan 
sistem yudisial. Bahkan dengan cara itu 
pun, pilihan tersebut tidak dipercaya dan 
mahal serta memakan waktu. Keputusan 
cenderung tidak ditegakkan.

ADB = Asian Development Bank, e-procurement = pengadaan secara elektronik.

Sumber: Asian Development Bank. 
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Lembaga – Daftar Periksa

Pertanyaan Jawaban Risiko

A. Kapasitas Organisasi dan Staf

A.1 Apakah lembaga tersebut memiliki komite pengadaan 
yang independen dari kepala lembaga?

A.2 Apakah lembaga memiliki departemen atau 
unit pengadaan, termasuk kantor permanen 
yang menjalankan fungsi sekretariat bagi komite 
pengadaan?

A.3a Jika ya, apa jenis pengadaan yang dilakukannya?

A.3b Apakah unit tersebut terpusat atau terdesentralisasi? 
Jika terdesentralisasi, ada berapa banyak lokasi? Siapa 
yang menjalankan unit-unit tersebut?

A.3c Siapa lagi dalam lembaga tersebut yang memiliki 
wewenang melakukan kegiatan pengadaan? Apa jenis 
pengadaannya?

A.4 Berapa tahun kepala departemen atau unit tersebut 
memiliki pengalaman langsung di bidang pengadaan? 
Seperti apa pengalaman pihak-pihak yang mengepalai 
unit-unit terdesentralisasi (jika ada)?

A.5 Berapa banyak jumlah anggota staf di unit tersebut 
yang: purna-waktu, paruh-waktu, diperbantukan? 
Berapa banyak di unit pusat? Berapa banyak yang 
terdesentralisasi?

A.6 Apakah staf pengadaan memiliki kemampuan 
berbahasa Inggris tingkat tinggi (verbal dan tertulis)?

A.7 Apakah jumlah dan kualifikasi staf memadai untuk 
melakukan pengadaan tambahan yang akan 
diperlukan dalam proyek yang diusulkan?

A.8 Apakah unit memiliki fasilitas yang memadai, seperti 
komputer, sambungan internet, fasilitas fotokopi, 
mesin cetak, dll., untuk melakukan pengadaan yang 
telah direncanakan?

A.9 Apakah lembaga tersebut memiliki program pelatihan 
pengadaan, atau dapat mengakses program pelatihan 
semacam itu?

Bersambung di halaman berikutnya
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A.10 Departemen pengadaan bertanggung jawab kepada 

manajemen pada tingkat apa (kepada kepala lembaga, 
wakil kepala, dll.)?

A.11a Apakah posisi pengadaan dalam lembaga tersebut 
memiliki deskripsi pekerjaan yang menguraikan 
peran spesifik, persyaratan teknis minimal, dan jalur 
karier?

A.11b Apakah perekrutan untuk posisi-posisi tersebut 
dilakukan secara kompetitif? Berdasarkan kualifikasi 
dan kompetensi?

A.11c Apakah pengadaan sudah terintegrasi dalam 
fungsi sumber daya manusia lembaga tersebut? 
Apakah fungsi SDM pengadaan tersebut mencakup 
perekrutan, kompensasi, tinjauan kinerja, promosi,  
dll.?

A.12 Adakah pedoman proses pengadaan barang, 
pekerjaan, dan layanan nonkonsultasi?

A.13 Apabila terdapat manual, apakah manual tersebut 
sudah yang terbaru, dan apakah manual tersebut 
mencakup proyek bantuan asing?

A.14 Adakah manual proses pengadaan untuk layanan 
konsultasi?

A.15 Apabila terdapat manual, apakah manual tersebut 
sudah yang terbaru, dan apakah manual tersebut 
mencakup proyek bantuan asing?

A.16 Adakah dokumen pengadaan, kontrak, dan formulir 
standar, dsb?

A.17 Apakah lembaga tersebut menggunakan sistem 
pengadaan secara elektronik?

A.18 Apakah fungsi pengadaan memiliki akses ke 
keterampilan teknis non-pengadaan yang memadai 
(misalnya ahli teknik, arsitek) dan bantuan hukum, 
atau didukung oleh keterampilan-keterampilan dan 
bantuan tersebut? Apakah keterampilan ini tersedia 
dalam lembaga itu sendiri?

A.19 Apakah kegiatan pengadaan dalam proyek yang 
diusulkan akan dilakukan oleh kelompok tertentu 
atau unit manajemen proyek yang terpisah? Jika 
demikian, apakah kelompok atau unit terpisah 
tersebut memiliki cukup staf dan sanggup menangani 
pengadaan tambahan? Ulangi pertanyaan A.1 hingga 
A.17.

Bersambung di halaman berikutnya
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B Manajemen Informasi

B.1a Adakah sistem referensi untuk berkas-berkas 
pengadaan?

B.1b Apakah sistem tersebut menentukan dokumen apa 
yang harus dijaga kerahasiaannya dan apakah sistem 
tersebut menjaga kerahasiaan?

B.2 Adakah sumber daya memadai yang dialokasikan 
untuk infrastruktur penyimpanan catatan, yang 
mencakup sistem pencatatan, ruang, peralatan, 
dan personel untuk mengelola fungsi pencatatan 
pengadaan dalam lembaga tersebut?

B.3 Apakah lembaga mematuhi kebijakan penyimpanan 
dokumen (yaitu, untuk berapa lama catatan 
disimpan)?

B.4 Apakah salinan penawaran atau proposal disimpan 
bersama evaluasinya?

B.5 Apakah salinan iklan asli disimpan bersama berkas-
berkas prakontrak?

B.6 Adakah berkas tunggal kontrak bersama salinan 
kontrak dan semua korespondensi kontrak berikutnya?

B.7 Apakah salinan invois disertakan dengan berkas-
berkas kontrak?

B.8 Apakah fungsi penyimpanan dokumen lembaga 
tersebut didukung oleh teknologi informasi?

B.9 Apakah sistem tersebut menyediakan dan memelihara 
berkas-berkas yang memadai untuk pengendalian 
internal dan audit, inspeksi, investigasi eksternal, dan 
tujuan-tujuan lain?

C. Perencanaan dan Strategi Pengadaan

C.1 Adakah proses sistematis untuk mengidentifikasi 
kebutuhan pengadaan (untuk jangka waktu satu tahun 
atau lebih)?

C.2 Jika ya, apakah proses tersebut terkait dengan 
anggaran dan siklus perencanaan lembaga?

C.3 Apakah proses perencanaan pengadaan mencakup 
identifikasi risiko pengadaan? Apakah proses tersebut 
mencerminkan pengetahuan tentang pasar serta 
penelitian dan studi tentang pasar pasokan?

C.4 Apakah rencana atau strategi pengadaan 
mengindikasikan metode apa yang digunakan dan 
mengapa? Adakah ambang batas (jenis, nilai, risiko 
pengadaan) untuk menentukan kapan menggunakan 
satu metode dan bukan yang lain?

Bersambung di halaman berikutnya
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C.5a Apakah kompetisi terbuka merupakan metode yang 

akan pertama digunakan secara otomatis?

C.5b Apa saja pengecualiannya? Kapan metode-metode 
tersebut diizinkan dan oleh siapa?

C.6a Siapa yang menyusun draf spesifikasi pengadaan 
dan mengidentifikasi persyaratan? Pada tahap apa 
hal ini dilakukan (misalnya saat rancangan terperinci 
tersedia)?

C.6b Seberapa andalkah perkiraan biaya yang dilakukan? 
Siapa yang menyiapkan perkiraan tersebut? Atas dasar 
apa?

C.6c Apakah masukan diberikan oleh pengguna dan/atau 
ahli teknis yang relevan?

C.7 Siapa yang menyetujui spesifikasi pengadaan dan 
perkiraan biaya?

D. Praktik-Praktik Pengadaan

Barang, Pekerjaan, dan Layanan Nonkonsultasi

D.1 Siapa yang menyusun draf dokumen tender?

D.2 Adakah periode minimum untuk persiapan penawaran 
dan, jika ya, berapa lama? Adakah variasi?

D.3 Apakah semua pertanyaan dari peserta tender dijawab 
secara tertulis?

D.4 Apakah dokumen tender menyebutkan tanggal dan 
waktu pembukaan tender?

D.5 Apakah catatan penjualan dokumen tender segera 
tersedia?

D.6 Apakah tender dibuka secara publik?

D.7 Apakah penawaran yang terlambat dapat diterima?

D.8 Dapatkah penawaran (tidak termasuk penawaran yang 
terlambat) ditolak pada pembukaan penawaran?

D.9 Apakah berita acara pembukaan penawaran dibuat?

D.10 Apakah peserta tender memperoleh salinan berita 
acara tersebut?

D.11 Apakah berita acara tersebut diberikan tanpa biaya?

D.12 Siapa yang melakukan evaluasi penawaran 
(perorangan, komite tetap, atau komite ad hoc)?

D.13a Apa kualifikasi evaluator sehubungan dengan 
pengadaan dan barang, pekerjaan, dan/atau layanan 
nonkonsultasi yang sedang dievaluasi?

D.13b Apakah pengguna atau organisasi masyarakat madani 
terlibat? Sebagai pengamat? Sebagai peserta?
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D.14 Apakah keputusan evaluator bersifat final, ataukah 

evaluasi tunduk terhadap persetujuan tambahan? 
Jika ya, oleh siapa?

D.15 Menggunakan tiga contoh kasus terburuk pada 
tahun lalu, berapa lama waktunya sejak penerbitan 
undangan pemasukan penawaran sampai kontrak 
dapat diberikan?

D.16 Adakah proses untuk pengambilan dan pemberian izin 
keluar kargo melalui titik pemasukan pelabuhan?

D.17 Adakah prosedur baku untuk menerima barang? 
Apakah prosedur ini mencakup penjaminan kualitas?

D.18 Adakah prosedur baku untuk menerima pekerjaan 
atau layanan nonkonsultasi? Siapa yang memberi 
persetujuan? Bagaimana cara menangani cacat atau 
kekurangan?

D.19 Apakah semua barang atau pekerjaan yang diterima 
dicatat sebagai aset atau inventaris dalam suatu daftar?

D.20 Apakah lembaga atau departemen memahami tentang 
surat kredit (letter of credit) dan jaminan pelaksanaan?

D.21 Apakah departemen pengadaan mendaftar dan 
melacak masa garansi dan masa tanggung jawab atas 
cacat?

Layanan Konsultasi

D.22 Apakah kerangka acuan untuk layanan konsultasi 
mengikuti format standar, seperti latar belakang, tugas, 
masukan, tujuan, dan keluaran?

D.23 Siapa yang mengidentifikasi kebutuhan untuk 
persyaratan layanan konsultasi? Bagi perorangan atau 
perusahaan?

D.24 Siapa yang menyusun kerangka acuan?

D.25 Siapa yang mempersiapkan permintaan proposal 
(RFP)?

D.24 Apakah penugasan dan undangan EOI diiklankan?

D.26 Apakah komite seleksi konsultan dibentuk dengan 
orang-orang yang tepat, dan bagaimana komposisinya 
(jika ada)?

D.27a Kriteria apa yang digunakan untuk mengevaluasi EOI?

D.27b Secara historis, apa metode yang paling umum 
digunakan (seleksi berbasis kualitas dan berbasis biaya, 
seleksi berbasis kualitas, dll.) untuk memilih konsultan?
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D.28 Apakah perusahaan harus membayar untuk 

memperoleh dokumen RFP?

D.29 Apakah kriteria evaluasi yang diusulkan mengikuti 
struktur yang telah ditetapkan dan hal tersebut 
diperinci dalam RFP?

D.30 Adakah pengaturan untuk kunjungan dan pertemuan 
pra-proposal?

D.31 Apakah notulen pertemuan pra-proposal dibuat dan 
diedarkan setelah pertemuan tersebut?

D.32 Kepada siapa notulen dibagikan?

D.33 Apakah semua pertanyaan dari konsultan dijawab atau 
ditanggapi secara tertulis?

D.34 Apakah proposal teknis dan keuangan harus disimpan 
dalam sampul terpisah dan tetap disegel sampai saat 
evaluasi teknis, jika selesai?

D.35 Apakah diperlukan jaminan proposal?

D.36 Apakah proposal teknis dibuka di depan umum?

D.37 Apakah berita acara pembukaan penawaran teknis 
diedarkan?

D.38 Kepada siapa berita acara tersebut dibagikan?

D.39 Siapa yang menentukan peringkat teknis final dan 
bagaimana melakukannya?

D.40 Apakah nilai teknis dikirim ke semua perusahaan?

D.41 Apakah proposal keuangan dibuka di depan umum?

D.42 Apakah berita acara pembukaan penawaran keuangan 
diedarkan?

D.43 Bagaimana evaluasi keuangan dituntaskan?

D.44 Apakah dilakukan negosiasi tatap muka?

D.45 Berapa lama jangka waktunya sejak evaluasi keuangan 
sampai negosiasi dilakukan dengan perusahaan 
terpilih?

D.46 Apa yang biasanya menjadi dasar negosiasi?

D.47 Apakah berita acara negosiasi dibuat dan 
ditandatangani?

D.48 Rata-rata, berapa lama jangka waktunya sejak 
negosiasi sampai kontrak ditandatangani?

D.49 Adakah sistem evaluasi untuk mengukur keluaran 
konsultan?

Bersambung di halaman berikutnya
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Pembayaran

D.50 Apakah dilakukan pembayaran di muka?

D.51 Berapa lama periode standar pembayaran yang 
dimasukkan ke dalam kontrak?

D.52 Rata-rata, berapa lama jangka waktunya sejak 
menerima invois perusahaan sampai pembayaran 
dilakukan?

D.53 Saat dilakukan pembayaran yang terlambat, apakah 
penerimanya memperoleh bunga?

D.54 Sebelum pembayaran dilakukan, siapa yang 
memverifikasi bahwa barang, pekerjaan, dan pelayanan 
memuaskan serta sesuai dengan ketentuan kontrak?

E. Efektivitas

E.1 Apakah kinerja kontrak dipantau dan dilaporkan 
secara sistematis? Siapa yang melakukan inspeksi dan 
penjaminan kualitas?

E.2 Apakah lembaga tersebut memantau dan melacak 
kewajiban pembayarannya terkait kontrak?

E.3 Apakah mekanisme penanganan pengaduan 
dijelaskan dalam dokumen pengadaan lembaga?

E.4 Adakah mekanisme formal dan non-yudisial untuk 
menangani pengaduan?

E.5 Apakah keputusan dan perselisihan pengadaan 
didukung oleh informasi yang tersedia dan 
narasi tertulis, seperti notulen evaluasi, negosiasi, 
dan pemberitahuan kelalaian atau penundaan 
pembayaran?

E.6 Apakah perselisihan dilacak dan penyelesaiannya 
dipantau? Berapa besar porsi pengaduan yang 
ditangani dalam jangka waktu yang ditentukan?

E.7 Adakah penyelesaian dengan mekanisme tingkat 
kedua yang mengikat?

F. Langkah-Langkah Akuntabilitas

F.1a Adakah pernyataan standar etika atau kode etik, dan 
apakah pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan 
dipersyaratkan untuk secara resmi berkomitmen pada 
standar dan kode tersebut? Apakah standar dan kode 
tersebut mencakup permasalahan hadiah?

F.1b Adakah ketentuan untuk melindungi pengadu 
pelanggaran (whistleblower)? Adakah hotline 
rahasia? Apakah pejabat tertentu harus membuat 
pengungkapan keuangan lengkap?

Bersambung di halaman berikutnya
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F.1c Apakah para pejabat diharuskan melaporkan dugaan 

apa pun terkait pelanggaran integritas atau perilaku 
tidak etis? Apakah lembaga dipersyaratkan untuk 
menindaklanjuti dugaan tersebut? Adakah aturan 
dengan badan investigasi nasional tentang bagaimana 
rujukan dilakukan dan tingkat kolaborasi yang 
diharapkan oleh lembaga?

F.1d Apabila tidak ada kriminalitas, apakah lembaga 
tersebut memiliki jalur untuk mengambil langkah-
langkah administratif guna menangani perilaku yang 
tidak etis?

F.2 Apakah pihak-pihak yang terlibat dengan pengadaan 
dipersyaratkan untuk menyatakan adanya potensi 
konflik kepentingan dan menarik diri dari proses 
pengadaan? Adakah masa tunggu bagi pejabat?

F.3 Apakah permulaan pengadaan bergantung pada 
persetujuan eksternal (resmi atau de facto) yang 
berada di luar proses penganggaran?

F.4 Siapa yang menyetujui transaksi pengadaan dan 
apakah pihak yang menyetujui tersebut memiliki 
pengalaman dan kualifikasi pengadaan?

F.5 Manakah dari tindakan berikut yang memerlukan 
persetujuan di luar unit pengadaan atau komite 
evaluasi, dan siapa yang memberikan persetujuan?

(a) Dokumen tender, undangan prakualifikasi, 
atau permintaan proposal (RFP)

(b) Iklan undangan pemasukan penawaran, 
prakualifikasi, atau undangan pernyataan 
minat (EOI)

(c) Laporan evaluasi

(d) Pemberitahuan pemberian kontrak

(e) Undangan kepada konsultan untuk 
bernegosiasi

(f) Kontrak

F.6 Apakah pejabat yang sama yang bertanggung 
jawab untuk (i) mengesahkan transaksi pengadaan, 
pengadaan, undangan, dokumen, evaluasi, dan kontrak; 
(ii) otorisasi pembayaran; (iii) mencatat transaksi dan 
acara pengadaan; dan (iv) menyimpan aset?

F.7 Adakah jejak tertulis keputusan pengadaan yang dapat 
diaudit dan direferensikan kepada perorangan dan 
komite?

EOI = pernyataan minat, RFP = permintaan proposal.

Sumber: Asian Development Bank.
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ASIAN DEVELOPMENT BANK
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org

Pengaturan Pengadaan Alternatif
Buku Panduan Mengenai Pengadaan

Buku panduan ini ditujukan untuk membantu peminjam dan penyedia pembiayaan 
bersama proyek untuk memahami dan melaksanakan pengaturan pengadaan 
alternatif (APA) bagi proyek yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dari pinjaman 
atau hibah ADB, atau dari dana yang dikelola ADB. Sekarang sudah dimungkinkan 
untuk—bergantung pada penentuan ADB tentang APA—menggunakan pengaturan 
pengadaan dari lembaga yang terakreditasi oleh peminjam atau pengaturan 
pengadaan dari mitra pembangunan yang lain. Buku panduan ini membahas 
bagaimana sebaiknya menerapkan kegiatan pengadaan utama berdasarkan 
APA, termasuk penilaian risiko pengadaan dan pasar, perencanaan pengadaan, 
dan tinjauan pengadaan. Penggunaan APA dapat meringankan beban lembaga 
peminjam dan mengurangi keterlambatan pengadaan. 

Tentang Asian Development Bank

Visi ADB adalah kawasan Asia dan Pasifik yang bebas dari kemiskinan. Misinya adalah 
menolong negara-negara berkembang anggotanya mengurangi kemiskinan dan 
meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Meski Asia dan Pasifik tampak menuai banyak 
keberhasilan, sebagian besar populasi kelompok miskin dunia masih tinggal di kawasan 
ini. ADB berkomitmen mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang 
inklusif, pertumbuhan yang mempertahankan kelestarian lingkungan, dan integrasi 
kawasan.

ADB yang berbasis di Manila dimiliki oleh 67 anggota, termasuk 48 dari kawasan Asia 
dan Pasifik. Instrumen utama ADB untuk membantu negara berkembang anggotanya 
adalah dialog kebijakan, pinjaman, investasi saham, jaminan, hibah, dan bantuan teknis.
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