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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 
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atau sebagian dari pinjaman atau hibah ADB, atau dari dana yang dikelola ADB. 
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.

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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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.

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. 

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.
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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.

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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DAFTAR SINGKATAN

ADB — Asian Development Bank

APA —  alternative procurement arrangement 
(pengaturan pengadaan alternatif)

ITA — intention to award (niat memberikan kontrak)

OAI —  Office of Anticorruption and Integrity  
(Kantor Antikorupsi dan Integritas)

VFM — value for money (nilai manfaat uang)
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Melalui buku panduan ini, ADB untuk pertama kalinya mengatur tentang 
penanganan secara menyeluruh pengaduan terkait tender. Buku panduan ini 
menjelaskan lebih jauh ketentuan dari kebijakan pengadaan dan peraturan 
pengadaan 2017 ADB yang berkaitan dengan pengaduan, untuk memberi arah 
dan prosedur mengenai pengajuan dan penanganan pengaduan dalam proses 
pengadaan yang tunduk pada peraturan ADB. 

Penanganan pengaduan terkait pengadaan secara objektif dan tepat waktu dapat

Meningkatkan Efisiensi, Memastikan Kualitas, dan 
Mengurangi Waktu Pengadaan

• Penanganan pengaduan yang buruk dan proses yang tidak jelas dapat 
menghabiskan waktu dan memperlambat hasil proyek yang diharapkan. 
Prosedur-prosedur yang diusulkan dapat membantu

 › mengurangi secara substansial lamanya penanganan pengaduan  
terkait tender,

 › mengurangi sumber daya yang terpakai untuk penanganan  
pengaduan, dan

 › mencapai hasil pengadaan dan hasil proyek yang lebih baik.

Meningkatkan Transparansi dan Keadilan
• Prosedur yang jelas memastikan bahwa peminjam (termasuk penerima 

hibah) dan pelapor/complainant akan memahami peran dan tanggung 
jawabnya masing-masing, sehingga pengaduan akan terjustifikasi dengan 
baik dan dinyatakan dengan jelas, serta keputusannya objektif dan  
tepat waktu.

Mengurangi Risiko
• Meningkatkan kepatuhan terhadap persyaratan audit.
• Mengurangi risiko litigasi.



I. Pendahuluan

A. Maksud
1.1 Berdasarkan Kebijakan Pengadaan Asian Development Bank (ADB): 
Barang, Pekerjaan, Layanan Nonkonsultasi dan Konsultasi (2017, sesuai dengan 
perubahannya dari waktu ke waktu) dan Peraturan Pengadaan untuk Peminjam 
ADB: Barang, Pekerjaan, Layanan Nonkonsultasi dan Konsultasi (2017, sesuai 
dengan perubahannya dari waktu ke waktu), pengaduan terkait tender yang 
disampaikan kepada peminjam atau ADB harus ditangani secara objektif dan tepat 
waktu, dengan transparansi dan keadilan. Mekanisme penanganan pengaduan yang 
dikelola dengan baik, tangguh, dan objektif adalah karakteristik penting dalam setiap 
sistem pengadaan publik. Mekanisme seperti ini mencegah pengambilan keputusan 
sewenang-wenang dan mendorong kompetisi.

1.2 Maksud buku panduan ini adalah memberi informasi bagi peminjam 
(termasuk penerima hibah), melalui lembaga penanggung jawab dan setiap 
lembaga pelaksananya, serta pihak yang berkepentingan dalam proses pengadaan 
yang tunduk pada peraturan pengadaan 2017 ADB, mengenai hal-hal terkait 
pengajuan, peninjauan, dan penanganan pengaduan. Buku panduan ini harus 
ditafsirkan bersama-sama dengan peraturan pengadaan (dalam paragraf 1.31 
dan 1.32, serta Lampiran 7), karena menjelaskan ketentuan-ketentuan mengenai 
pengaduan. Dalam buku panduan ini, “pihak yang berkepentingan” adalah calon 
atau peserta aktual dalam proses tender, yang didefinisikan lebih lanjut di bagian III.

B. Lingkup
1.3 Prosedur yang dijelaskan dalam buku ini berlaku untuk perlakuan 
pengaduan yang muncul dari, atau berkaitan dengan, proses tender yang dibiayai 
seluruhnya atau sebagian dari pinjaman atau hibah ADB, atau dari dana yang 
dikelola ADB, yang disampaikan oleh pihak yang berkepentingan. Pengaduan terkait 
tender dapat timbul pada tahap-tahap perencanaan pengadaan, tender (termasuk 
prakualifikasi), evaluasi penawaran, pemberian kontrak, pasca-pemberian kontrak, 
dan pelaksanaan dalam siklus pengadaan ADB (lihat Gambar).
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Gambar: Pengaduan Terkait Tender dalam Siklus Pengadaan ADB

Sumber: Asian Development Bank.
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1.4 Pengaduan dapat timbul dalam tiga kemungkinan skenario:

(i) Pengaduan mengenai dugaan kecurangan, korupsi, atau segala 
praktik yang dilarang berdasarkan Kebijakan Antikorupsi ADB (1998, 
sesuai dengan perubahannya hingga saat ini)1 serta Prinsip-Prinsip 
dan Pedoman Integritas ADB (2015, sesuai dengan perubahannya 
dari waktu ke waktu).2

(ii) Pengaduan yang timbul dari, atau berkaitan dengan, proses tender 
yang tunduk pada pengaturan pengadaan alternatif (alternative 
procurement arrangement - APA) mengenai dugaan kecurangan, 
korupsi, dan/atau berbagai ketidakberesan atau informasi yang tidak 
disampaikan terkait proses tender.

1 ADB. 2010. Anticorruption and Integrity. Manila. https://www.adb.org/sites/default/fi les/
institutional-document/31317/anticorruption-integrity-policy-strategy.pdf.

2 ADB. 2015. Integrity Principles and Guidelines (2015). Manila. https://www.adb.org/sites/default/
fi les/institutional-document/32131/integrity-principles-guidelines.pdf. 
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(iii) Pengaduan mengenai kekeliruan penerapan atau informasi yang 
tidak disampaikan dalam penerapan kebijakan pengadaan dan/atau 
peraturan pengadaan 2017 ADB selama proses tender yang dibiayai 
seluruhnya atau sebagian dari pinjaman atau hibah ADB, atau dari 
dana yang dikelola ADB, sehingga berlaku peraturan pengadaan, 
dan ini berarti pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau peraturan 
tersebut. 

1.5 Ketentuan dalam buku panduan ini tidak berlaku bagi penanganan 
pengaduan mengenai dugaan pelanggaran integritas, yang diatur oleh kebijakan 
antikorupsi serta prinsip-prinsip dan pedoman integritas ADB, terlepas apakah 
proses tender berdasarkan pengaturan pengadaan alternatif (APA) atau tidak. 
Setiap pengaduan yang diterima oleh peminjam mengenai dugaan pelanggaran 
integritas harus segera dirujuk ke Kantor Antikorupsi dan Integritas (OAI) ADB. 
Dalam hal ini, ADB dapat meminta peminjam—atau jika menggunakan APA, 
penyedia pembiayaan bersama atau lembaga yang terakreditasi, sesuai keadaan—
untuk memberi informasi terperinci mengenai dugaan pelanggaran integritas.

1.6 Pengaduan yang berkaitan dengan transaksi berdasarkan APA tidak 
dicakup dalam buku panduan ini. Penanganan pengaduan tersebut akan 
bergantung pada rezim pengadaan yang berlaku, apakah oleh pemimpin penyedia 
pembiayaan bersama atau lembaga yang terakreditasi oleh peminjam. Dalam 
keadaan APA, jika tidak ada pelanggaran integritas aktual atau kecurigaan 
pelanggaran,3 pengaduan terkait tender ditangani oleh pemimpin penyedia 
pembiayaan bersama, berdasarkan kesepakatan untuk saling mengandalkan 
(mutual reliance agreement - MRA) yang relevan, atau lembaga yang terakreditasi 
oleh peminjam berdasarkan kesepakatan proyek yang relevan serta peraturan dan 
prosedur pengadaan setempat yang berlaku.

1.7 Pengaduan dari sumber-sumber atau pihak anonim yang tidak tergolong 
pihak yang berkepentingan, seperti organisasi masyarakat madani (civil society 
organization - CSO), meskipun tidak tercakup dalam buku panduan ini, harus 
ditangani oleh peminjam. Pengaduan semacam itu yang diterima oleh peminjam 
harus segera dilaporkan kepada ADB dan akan ditangani atas dasar kasus per kasus 
dalam konsultasi dengan ADB.

3 Untuk transaksi berdasarkan APA, kebijakan antikorupsi serta prinsip-prinsip dan pedoman 
integritas ADB masih tetap berlaku. Karena itu, ADB berhak untuk menentukan apakah ada 
kebijakan dan prosedur ADB yang telah dilanggar, termasuk menyelidiki secara independen 
pelanggaran integritas berdasarkan pengadaan APA tersebut. Dalam keadaan tersebut, 
temuan ADB mengenai ketidakpatuhan terhadap kebijakan antikorupsi ADB dapat 
menyebabkan tindakan perbaikan, termasuk pengenaan sanksi oleh OAI. ADB juga dapat 
menjalankan haknya untuk menarik, menangguhkan, atau menghentikan keikutsertaan atau 
pembiayaannya berdasarkan kesepakatan untuk saling mengandalkan (MRA) dan/atau 
kesepakatan pembiayaan yang relevan. 



II. Definisi dan Istilah Umum

2.1 Tabel 1 menjelaskan istilah umum yang digunakan dalam buku panduan ini.

Istilah Definisi

proses tender Setiap tahap kegiatan pengadaan, mulai dari perencanaan pengadaan sampai 
pemberitahuan akhir pemberian kontrak, seperti dijelaskan dalam Lampiran 7,  
paragraf 2 Peraturan Pengadaan untuk Peminjam ADB: Barang, Pekerjaan, 
Layanan Nonkonsultasi dan Konsultasi (2017, sesuai dengan perubahannya 
dari waktu ke waktu).

hari kerja Hari kerja resmi di negara peminjam dan tidak termasuk hari libur nasional di 
negara peminjam.

masa tunggu 
(holding period)

Jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen tender ketika peserta yang 
tidak memenangkan tender dalam prosedur dua sampul atau dua tahap 
dapat mengajukan keberatan terhadap usulan untuk melanjutkan ke 
pembukaan harga penawaran atau ke tahap berikutnya.

tinjauan pasca-
pemberian  
kontrak 
(sampling)

Tinjauan keputusan pengadaan oleh ADB setelah pengadaan diselesaikan, 
dengan mengikuti persyaratan Lampiran 6, paragraf 10–14 peraturan 
pengadaan; dibahas lebih lanjut dalam Buku Panduan Mengenai Tinjauan 
Pengadaan.

tinjauan 
prakontrak

Tinjauan keputusan pengadaan oleh ADB, yaitu bahwa berbagai keputusan 
utama di sejumlah langkah proses tender harus ditinjau dan disetujui oleh 
ADB sebelum peminjam dapat melanjutkan pengadaan. Persyaratannya 
diperinci di Lampiran 6, paragraf 7–9 peraturan pengadaan; dan dibahas 
lebih lanjut dalam Buku Panduan Mengenai Tinjauan Pengadaan.

dokumentasi 
pengadaan

Sekumpulan dokumen yang terdiri atas undangan pemasukan penawaran 
(invitation for bid - IFB) atau undangan prakualifikasi; semua dokumen 
yang menjadi bagian penawaran, pendaftaran prakualifikasi, atau 
proposal; pemberitahuan kepada peserta tender; komunikasi dari lembaga 
penanggung jawab yang berkaitan dengan tender, dll. Penjelasan terperinci 
diberikan dalam Lampiran 7, paragraf 6 peraturan pengadaan.

masa sanggah 
(standstill 
period)

Jika digunakan, jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen tender 
yang relevan, setelah adanya pemberitahuan niat untuk memberikan 
kontrak (intention to award - ITA), ketika peserta yang tidak memenangkan 
tender dapat mengajukan pengaduan mengenai keberatannya atas 
usulan pemberian kontrak, sesuai ketentuan dalam Lampiran 3, paragraf 
87 peraturan pengadaan; dan dibahas lebih lanjut dalam Buku Panduan 
Mengenai Masa Sanggah.

ADB = Asian Development Bank.

Sumber: Asian Development Bank.

Tabel 1: Definisi Istilah Umum yang Digunakan dalam Buku Panduan Ini



III. Prosedur untuk Menangani 
Pengaduan

A.  Pertimbangan Umum
3.1 Buku panduan ini menangani pengaduan yang diajukan oleh pihak yang 
berkepentingan dalam proses tender yang tunduk pada peraturan pengadaan 2017, 
di luar pengaduan mengenai dugaan pelanggaran integritas atau yang tunduk pada 
APA. Untuk tujuan buku panduan ini, pihak yang berkepentingan (lihat Lampiran 7, 
paragraf 4 peraturan pengadaan) didefinisikan sebagai

(i) pendaftar untuk prakualifikasi;
(ii) peserta tender yang mengikuti tender untuk, mengajukan penawaran 

untuk, atau sedang diberi tahu mengenai pemberian kontrak atau 
niat untuk memberikan kontrak (ITA) kepada kontraktor; dan/atau

(iii) pihak yang berkepentingan dalam penawaran atau yang telah 
menyampaikan minatnya. 

Pihak yang berkepentingan yang mengajukan pengaduan selanjutnya dapat juga 
disebut sebagai “pelapor/complainant”.

3.2 Penanganan pengaduan terkait tender akan melibatkan sejumlah langkah 
utama mudah berikut:

(i) pengajuan pengaduan;
(ii) penjelasan (debriefing)4 oleh peminjam (dan/atau ADB sesuai 

kebutuhan), mengikuti ketentuan dalam dokumen tender; dan
(iii) tinjauan terhadap pengaduan oleh peminjam (dan oleh ADB sesuai 

kebutuhan). 

3.3 Untuk pengaduan yang berkaitan dengan transaksi yang tunduk pada 
peraturan pengadaan, selain pengaduan mengenai dugaan pelanggaran integritas 
atau yang tunduk pada APA, prosedur penanganan pengaduan dan jenis informasi 
yang diperlukan akan bergantung pada pengaduan tersebut ditujukan untuk 
tahapan proses tender yang mana, serta cara tinjauannya (tinjauan prakontrak 
atau tinjauan pasca-pemberian kontrak [sampling]). Setiap pengaduan seperti itu 
harus memberi informasi dasar dan mengidentifikasi tahapan proses tendernya 
serta seperti apa dugaan inkonsistensi dan pelanggaran integritasnya, termasuk 
perbaikan yang diminta dengan mengikuti prosedur yang diperinci berikut ini.

4  Lihat peraturan pengadaan (Lampiran 3, paragraf 99; Lampiran 9, paragraf 23) dan Buku 
Panduan Mengenai Masa Sanggah.
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3.4 Pengaduan dari pihak yang berkepentingan dapat timbul dalam keadaan 
berikut:

(i) sebelum penyerahan penawaran,
(ii) setelah penyerahan penawaran tetapi sebelum pemberian kontrak, 

dan/atau 
(iii) setelah pemberian kontrak. 

3.5 Pengaduan yang diterima sebelum penyerahan penawaran dapat terdiri 
dari (i) keberatan terhadap dokumen pengadaan, jika peserta tender belum 
menerima klarifikasi sesuai permintaan atau belum puas dengan klarifikasi yang 
diberikan; atau (ii) laporan atas kekeliruan penerapan ketentuan dalam dokumen 
pengadaan.

3.6 Pengaduan yang diajukan setelah penyerahan penawaran, tetapi sebelum 
pemberian kontrak biasanya akan berkaitan dengan keputusan peminjam untuk 
mengesampingkan peserta tender tertentu dari proses tender sebelum keputusan 
pemberian kontrak karena keadaan-keadaan berikut: 

(i) Pengaduan setelah pemberitahuan mengenai niat untuk 
memberikan kontrak (ITA) jika berlaku masa sanggah (standstill 
period).

(ii) Pengaduan setelah usulan keputusan untuk mengesampingkan 
peserta tender tertentu dari proses penawaran dalam prosedur dua 
sampul dan dua tahap yang memperbolehkan masa tunggu (holding 
period). 

3.7 Pengaduan yang diajukan setelah pemberian kontrak tanpa adanya masa 
sanggah atau masa tunggu, biasanya menyatakan keberatan atas keputusan untuk 
memberi kontrak.

B.  Mengajukan Pengaduan
3.8 Pengaduan harus diajukan secara tertulis sebagai berikut: 

(i) melalui surat (kurir atau disampaikan sendiri), email, atau faks ke 
alamat atau nomor yang disebutkan dalam dokumen tender; 

(ii) melalui sistem pengadaan secara elektronik jika berlaku;
(iii) di tautan situs web peminjam yang relevan, yang telah disampaikan 

untuk tujuan menerima pengaduan. 

3.9 Lebih disukai agar pengaduan diajukan secara elektronik ke alamat email 
atau portal peminjam yang telah ditentukan dan disebutkan dalam dokumen 
tender dan/atau di tautan situs web peminjam yang relevan agar dapat ditangani 
dengan lebih cepat.
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3.10 Komunikasi untuk pengaduan secara tipikal perlu menyebutkan hal-hal 
berikut:

(i) menetapkan status pelapor sebagai “pihak yang berkepentingan” 
(misalnya calon peserta tender atau peserta tender aktual) dan 
mengidentifikasi pada tahap mana persisnya dalam proses tender 
ketika terjadi dugaan pelanggaran;

(ii) mengidentifikasi dan merangkumkan sifat pengaduan (misalnya 
“spesifikasi yang terlalu ketat”) dalam hal ketentuan persis kebijakan 
pengadaan atau peraturan pengadaan 2017 ADB yang dipandang 
pelapor telah dilanggar atau dilemahkan peminjam;

(iii) mengidentifikasi dasar dokumentasi yang mendukung pengaduan 
(misalnya persoalan yang berkaitan dengan rencana pengadaan, 
prakualifikasi, kerangka acuan atau spesifikasi, undangan pemasukan 
penawaran, permintaan proposal, adendum tender/bid addendum, 
dll.); dan

(iv) mengidentifikasi setiap komunikasi yang relevan dengan peminjam 
(atau pihak ketiga) mengenai proses tender (misalnya penjelasan/
debriefing) yang berkaitan dengan pengajuan pengaduan. 

3.11 Lampiran 1 memberi format pengajuan pengaduan yang disarankan. 
Pelapor juga dapat mengirimkan salinan komunikasi dengan peminjam ke ADB.

3.12 Pengaduan yang berkaitan dengan pemberian kontrak (atau ITA) 
atau usulan keputusan untuk mengesampingkan peserta tender tertentu dari 
proses pengadaan sebaiknya diajukan hanya setelah peserta tender memperoleh 
penjelasan secara tepat waktu dari peminjam. Jika tidak, peserta tender perlu 
menyebutkan mengapa penjelasan tidak mungkin diperoleh atau tidak diminta 
dalam keadaan tersebut. 

3.13 Dalam keadaan ketika pelapor tidak puas dengan tanggapan yang 
diterima dari peminjam selama penjelasan atau saat menanggapi pengaduan, atau 
dalam keadaan ketika pelapor menduga peminjam tidak tanggap, pelapor dapat 
mengajukan pengaduan langsung ke ADB. Dalam kasus yang demikian, ADB akan 
melaksanakan investigasinya sendiri mengenai fakta dan keadaan kasus tersebut 
dan berkomunikasi dengan peminjam sesuai keperluan.

3.14 Untuk pengajuan pengaduan atau salinan pengaduan secara langsung ke 
ADB, pelapor dapat menggunakan halaman “Complaints (Pengaduan)” di situs  
web ADB.5

3.15 Setelah pengaduan diajukan, peminjam (atau ADB) mungkin meminta 
pelapor untuk memberi perincian lebih lanjut. Pelapor harus memberi informasi 
tersebut dalam waktu 3 hari kerja setelah menerima permintaan. Tabel 2 
merangkumkan jangka waktu untuk mengajukan pengaduan.

5 https://www.adb.org/forms/complaints.
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C.  Tinjauan terhadap Pengaduan oleh Peminjam
3.16 Untuk pengaduan yang dialamatkan dan diserahkan secara langsung 
kepada peminjam, peminjam harus memberitahukan bahwa pengaduan telah 
diterima (termasuk memberitahukan penolakan jika pelapor tidak memberi 
perincian dan fokus yang memadai atas pengajuannya agar dapat menjadi 
pengaduan) dalam waktu 3 hari kerja sejak diterimanya pengaduan. Peminjam 
segera memberikan salinan pengaduan kepada ADB dalam waktu 1 hari kerja 
sejak diterimanya pengaduan. Lampiran 2 memberi rekomendasi format bagi 
peminjam untuk pemberitahuan penerimaan pengaduan. Sesuai ketentuan dalam 
paragraf 3.15 buku panduan ini, peminjam dapat meminta keterangan lebih lanjut 
dari pelapor, jika diperlukan, dan harus memberikan salinan segala dokumen 
pendukung yang diterima kepada ADB dalam waktu 1 hari kerja sejak diterimanya 
dokumen tersebut.6

3.17 Pengaduan yang berkaitan dengan pemberian kontrak. Sebelum 
pemberian kontrak, pengaduan dapat diajukan hanya jika berlaku masa sanggah 
atau masa tunggu. Jika dokumen tender tidak berisi ketentuan mengenai 
masa sanggah atau masa tunggu, pengaduan hanya dapat diajukan setelah 
pemberitahuan pemberian kontrak.

6 Dengan pendekatan ini, ADB tidak menerima salinan segala permintaan peminjam sampai 
pelapor menanggapi dan menyediakan dokumennya. 

Sumber: Asian Development Bank.

Tabel 2: Jangka Waktu untuk Pengajuan Pengaduan

Tahapan Tender Jangka Waktu untuk Pengajuan

Pengajuan sebelum 
penawaran

Mengajukan pengaduan dalam jangka waktu yang ditentukan 
dalam dokumen tender atau prakualifikasi; atau tidak lebih 
dari 7 hari kerja sebelum tenggat penyerahan penawaran atau 
pendaftaran prakualifikasi, jika dokumen tender atau prakualifikasi 
tidak menyebutkan waktu tertentu.

Pengajuan  
pasca-penyerahan 
penawaran (berlaku 
masa sanggah/
standstill period atau 
masa tunggu/holding 
period)

Jika peserta tender ingin memperoleh penjelasan, hal ini perlu 
diminta secara tertulis dalam waktu 3 hari kerja sejak tanggal 
diambilnya tindakan yang menimbulkan keberatan dan pengajuan 
pengaduan. Pengaduan harus diserahkan dalam masa sanggah 
atau masa tunggu yang ditetapkan dalam dokumen tender (atau 
dalam jangka waktu perpanjangan yang diizinkan). Lihat Buku 
Panduan Mengenai Masa Sanggah untuk perincian lebih lanjut.

Setelah pemberian 
kontrak (tidak ada 
masa sanggah atau 
masa tunggu)

Pengaduan harus diajukan sesegera mungkin setelah 
pemberitahuan pemberian kontrak.
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3.18 Peminjam melaksanakan tinjauan secara tepat waktu dan saksama 
terhadap segala pengaduan secara adil dan imparsial, dengan mempertimbangkan 
semua fakta dan keadaan yang relevan. Jika tidak ada penjelasan yang diminta, 
peminjam akan menyampaikan kepada ADB draf tanggapan terhadap pengaduan 
dalam waktu 5 hari kerja setelah diterimanya pengaduan, yang berisi jawaban 
terhadap pengaduan atau permintaan akan tambahan informasi sesuai paragraf 
3.15 buku panduan ini. Jika peserta tender telah diberi penjelasan, peminjam 
akan menyerahkan draf tanggapan dalam waktu 3 hari kerja setelah diberikannya 
penjelasan. Peminjam akan mempercepat penyampaian setiap tanggapan final 
kepada pelapor agar dilakukan sesegera mungkin. 

3.19 Pengaduan pasca-pemberian kontrak. Jika pengaduan diajukan 
setelah pemberian kontrak (tanpa masa sanggah atau masa tunggu), peminjam 
membuat draf tanggapan dan menyerahkannya kepada ADB untuk ditinjau dalam 
waktu 7 hari kerja sejak diterimanya pengaduan. Namun, jika pengaduan tersebut 
dibenarkan, tindakan perbaikannya adalah yang dapat diberikan berdasarkan 
hukum dan/atau peraturan tingkat nasional.

3.20 Kerahasiaan. Dalam menanggapi setiap pengaduan terkait tender, 
peminjam berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi hak milik tertentu 
(proprietary) atau informasi keuangan, termasuk rahasia dagang, yang telah 
diberikan oleh pelapor sebagai bagian dari penawarannya atau bagian dari 
informasi lainnya.

D. Tinjauan terhadap Pengaduan oleh ADB
3.21 Subbagian ini membahas penanganan pengaduan yang berkaitan dengan 
transaksi yang termasuk dalam tinjauan prakontrak ADB. Lampiran 3 menjelaskan 
praktik yang direkomendasikan untuk keadaan tinjauan pasca-pemberian kontrak 
(sampling).

3.22 ADB akan segera meneruskan setiap pengaduan yang diterimanya 
kepada peminjam untuk tinjauan dan resolusi dalam konsultasi dengan ADB 
(sambil tetap menjaga kerahasiaan pelapor jika diminta secara gamblang dalam 
pengaduan yang diajukan langsung ke ADB). Pelapor akan diberi tahu sesuai 
peraturan.

3.23 Biasanya, kecuali untuk pemberitahuan penerimaan pengaduan, ADB 
tidak akan berdiskusi atau berkorespondensi dengan pelapor mana pun sampai 
setelah peminjam memberikan kontrak dan telah menanggapi atau memberi 
penjelasan kepada pelapor—kecuali jika ADB menetapkan bahwa komunikasi 
lebih lanjut diperlukan sehubungan dengan segala investigasi, audit, evaluasi, 
atau penelaahan lainnya terhadap proses tender yang diadukan tersebut. (Lihat 
Lampiran 9, paragraf 22–23 peraturan pengadaan.)

3.24 Pengaduan yang ditujukan langsung kepada ADB mengenai dugaan 
pelanggaran integritas harus dirujuk ke OAI.



IV. Peran dan Tanggung Jawab

A.  Pihak yang Berkepentingan (Pelapor) 
4.1 Peran dan tanggung jawab pihak yang berkepentingan adalah sebagai 
berikut:

(i) Pihak yang berkepentingan harus memastikan bahwa segala 
pengaduan yang diajukan sudah cukup jelas, spesifik, dan informatif 
dalam menyampaikan
(a) informasi dasar;
(b) identifikasi tahap proses tender; dan
(c) substansi dugaan inkonsistensi atau pelanggaran, termasuk 

perbaikan yang diminta
(ii) Pihak yang berkepentingan harus melakukan permintaan secara 

tepat waktu (dan dalam jangka waktu yang ditentukan, jika berlaku 
masa sanggah) untuk memperoleh penjelasan dari peminjam.

(iii) Pihak yang berkepentingan harus menyerahkan pengaduan 
dalam jangka waktu yang berlaku, dengan didukung dokumentasi 
pengadaan yang relevan.7 

B.  Lembaga Penanggung Jawab
4.2 Peran dan tanggung jawab peminjam, melalui lembaga penanggung jawab 
untuk proyek adalah sebagai berikut:

(i) Lembaga penanggung jawab harus segera memberitahukan 
penerimaan pengaduan terkait tender.

(ii) Lembaga penanggung jawab harus segera memberi penjelasan 
yang berarti8 setelah pemberitahuan ITA atau pemberian kontrak 

7 Dokumentasi pengadaan mencakup dokumen tender standar atau dokumentasi khusus, jika 
disetujui oleh ADB, yang disiapkan untuk transaksi yang relevan.

8 Informasi yang diberikan oleh lembaga penanggung jawab selama penjelasan seharusnya 
cukup terperinci agar setiap pihak yang berkepentingan yang memasukkan penawaran 
memperoleh informasi guna memutuskan apakah ada dasar untuk menjustifikasi pengajuan 
pengaduan yang kredibel sehubungan dengan proses tender bersangkutan. Dalam keadaan 
ketika ada pihak yang berkepentingan yang memasukkan penawaran tidak puas dengan 
penjelasan dari lembaga penanggung jawab, pihak tersebut dapat mengajukan permintaan 
tertulis untuk menjadwalkan pertemuan dengan ADB. (Lihat Lampiran 3, paragraf 99 dan 
Lampiran 9, paragraf 23 peraturan pengadaan.)



Peran dan Tanggung Jawab 11

jika diminta oleh pihak yang berkepentingan mana pun yang telah 
memasukkan penawaran, sambil menjaga kerahasiaan pengajuan 
dari pihak yang berkepentingan lainnya.

(iii) Lembaga penanggung jawab harus melaksanakan tinjauan secara 
tepat waktu, saksama, adil, dan imparsial terhadap segala pengaduan, 
dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan.

(iv) Lembaga penanggung jawab harus secara aktif dan tepat waktu 
berkonsultasi dengan ADB selama proses tinjauan dan resolusi 
pengaduan. Karena itu, lembaga penanggung jawab harus memberi 
ADB draf tanggapan terhadap pengaduan dalam jangka waktu yang 
ditetapkan di atas, dan mempercepat penyampaian setiap tanggapan 
akhir kepada pihak yang berkepentingan sesegera mungkin, tanpa 
melewati tenggat masa sanggah, jika berlaku.

(v) Setiap tanggapan akhir oleh lembaga penanggung jawab kepada 
pihak yang berkepentingan harus berisi informasi yang memadai 
terkait fakta dan keadaan pengaduan, membingkai dengan jelas 
dan ringkas isu yang akan ditinjau, menganalisis secara berarti dan 
masuk akal mengenai dasar keputusan untuk membenarkan atau 
menolak pengaduan, serta menguraikan dengan jelas keputusan 
akhir. Lampiran 4 memberi contoh tindakan yang dapat diambil 
lembaga penanggung jawab pada tahap-tahap yang berbeda dalam 
proses tender jika lembaga penanggung jawab membenarkan suatu 
pengaduan.

(vi) Lembaga penanggung jawab harus menyimpan catatan yang lengkap 
dan terus diperbarui mengenai substansi dan kapan disampaikannya 
setiap penjelasan dan pengaduan, termasuk perincian mengenai 
pengajuan, peninjauan, dan resolusi setiap pengaduan, serta apakah 
pengaduan relevan yang timbul dari proses tender yang dibiayai 
seluruhnya atau sebagian dari pinjaman atau hibah ADB, atau dari 
dana yang dikelola ADB, akan tunduk pada tinjauan prakontrak atau 
tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling). 

C.  Asian Development Bank
4.3 Peran dan tanggung jawab ADB adalah sebagai berikut:

(i) ADB harus segera meneruskan setiap pengaduan yang diterimanya 
kepada lembaga penanggung jawab untuk tinjauan dan resolusi, 
dalam konsultasi dengan ADB (sambil tetap menjaga kerahasiaan 
pihak yang berkepentingan yang mengajukan pengaduan, jika 
diminta secara gamblang). 

(ii) ADB harus menyampaikan secara tepat waktu hasil tinjauan 
mengenai tindakan yang diusulkan oleh lembaga penanggung 
jawab terkait penjelasan, penolakan pengaduan, atau koreksi atas 
inkonsistensi atau pelanggaran yang diidentifikasi dalam pengaduan.
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(iii) Biasanya, ADB tidak akan berdiskusi atau berkorespondensi dengan 
pihak yang berkepentingan mana pun yang mengajukan pengaduan 
sampai setelah publikasi pemberitahuan pemberian kontrak 
(paragraf 3.23 buku panduan ini). Namun, ADB dapat memulai 
komunikasi langsung dengan pihak yang berkepentingan jika 
diperlukan karena keadaan dan sifat pengaduan. 

(iv) Setelah pemberian kontrak, jika peserta tender tidak puas dengan 
penjelasan yang diberikan oleh peminjam, peserta tender dapat 
menulis langsung kepada ADB.



Lampiran 1: Format Pengaduan

A1.1 Berikut adalah contoh surat pengajuan pengaduan yang harus 
dimodifikasi untuk mencerminkan perincian dan keadaan spesifik setiap skenario 
pengaduan aktual. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan pengaduan 
melalui surat, email (dengan PDF terpindai atau lampiran serupa), atau faks ke 
alamat atau nomor yang tertulis dalam dokumen tender; melalui sistem pengadaan 
secara elektronik peminjam, jika berlaku; atau melalui tautan situs web peminjam 
yang relevan, yang telah diidentifikasikan untuk tujuan tersebut. Baris subjek pada 
surat pengantar harus menyebutkan “Pengaduan Terkait Tender” dan menjelaskan 
apakah pengaduan tersebut adalah untuk keadaan “Pra-penawaran”, “Pasca-
penawaran”, atau “Pemberian kontrak”.

Format Surat Pengaduan Terkait Tender
[Untuk diserahkan oleh pihak yang berkepentingan: Menggunakan kop surat dari pihak 
yang berkepentingan—termasuk semua informasi kontak seperti alamat kantor, faks, 
email, nomor telepon]

Nomor referensi: [jika berlaku]    Tanggal: 

[Perincian alamat dan orang yang bisa dikontak untuk proyek atau pengadaan dari 
lembaga penanggung jawab]

Kepada yang terhormat _______ [orang yang bisa dikontak dari lembaga 
penanggung jawab]:

PERIHAL: ________ [sebutkan nama proyek dan nomor referensi, paket 
pengadaan dan nomor transaksi, nama negara] 
—Pengaduan Terkait Tender 

1. Kami adalah pihak yang berkepentingan dalam proses tender di atas karena: 
[misalnya, membeli dokumen tender, mengajukan pernyataan minat, mengajukan 
pendaftaran prakualifikasi, memasukkan penawaran atau permintaan proposal, dll.]

2. Proses tender saat ini sedang pada tahap: [Rencana Pengadaan] 
[Iklan] [Prakualifikasi] [Penerbitan Dokumen Tender] [Pengajuan Penawaran] 
[Evaluasi Penawaran Teknis atau Keuangan] [Pemberitahuan Pemberian Kontrak] 
[Pemberitahuan Niat untuk Memberikan Kontrak] [Tambahkan  (jika perlu) 
_________________________]
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3. Sampaikan secara singkat fakta-fakta yang menyebabkan pengaduan: 
__________________ [sampaikan kronologi dan keadaan faktual yang 
menyebabkan pengaduan, misalnya spesifikasi atau kerangka acuan, atau kriteria 
(pra) kualifikasi, yang dianggap terlalu ketat, penawaran teknis yang ditetapkan tidak 
responsif, penjelasan yang menunjukkan adanya kesalahan pemberian skor dalam 
evaluasi akhir, dll.]

4. Dalam pemahaman kami, fakta-fakta tersebut menunjukkan dengan 
jelas kesalahan penerapan dan/atau pelanggaran [atau penghilangan informasi, 
pilih yang sesuai] terhadap Kebijakan Pengadaan Asian Development Bank 
(ADB): Barang, Pekerjaan, Layanan Nonkonsultasi dan Konsultasi (2017, sesuai 
dengan perubahannya dari waktu ke waktu) dan/atau Peraturan Pengadaan untuk 
Peminjam ADB: Barang, Pekerjaan, Layanan Nonkonsultasi dan Konsultasi (2017, 
sesuai dengan perubahannya dari waktu ke waktu).

5. [Berikan perincian mengenai dugaan ketidakberesan; ketentuan persis 
kebijakan pengadaan dan/atau peraturan pengadaan 2017 yang telah salah diterapkan, 
dilanggar, dan/atau tidak diterapkan; perincian tentang kejadiannya berdasarkan 
fakta dan keadaan yang relevan; serta dampak buruknya terhadap posisi pihak yang 
berkepentingan sehubungan dengan proses tender yang relevan sebagai akibatnya.]

6. Karena itu, kami mengajukan bahwa tindakan tersebut perlu dikoreksi 
dengan cara berikut: [berikan perincian permintaan tindakan korektif atau perbaikan].

7. Sebagai bahan pendukung pengaduan, kami melampirkan dokumentasi 
pengadaan dan dokumentasi terkait berikut dengan referensi ke bagian dan/atau 
ketentuan relevan yang ditandai untuk memudahkan rujukan: [Berikan salinan 
korespondensi, pemberitahuan, dokumentasi tender, dan/atau dokumentasi lainnya 
yang berlaku dan relevan.]

No. Referensi Jenis Dokumen Bagian yang Relevan

[misalnya 2005–2018] [misalnya Permintaan 
Proposal]

[misalnya Bagian 5: 
Kerangka Acuan]

[misalnya Dokumen 
Tender]

[misalnya Dokumen 
Tender]

[misalnya Bagian 3: Kriteria 
Evaluasi dan Kualifikasi: 
Penerapan Poin Manfaat]

[dll.]
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8. Kami meminta tinjauan dan tanggapan Anda dengan segera; mohon 
menyampaikan pemberitahuan jika surat ini telah diterima.

 
Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,

[Perwakilan sah pihak yang berkepentingan]

[tembusan: Asian Development Bank [jika perlu]]



Lampiran 2: Format Pemberitahuan 
Penerimaan

Format Pemberitahuan Penerimaan Surat  
Pengaduan Terkait Tender

[Untuk dikirim oleh lembaga penanggung jawab: Menggunakan kop surat dari lembaga 
penanggung jawab—termasuk semua informasi kontak seperti alamat kantor, faks, 
email, nomor telepon]

Nomor referensi: [jika berlaku]    Tanggal: 

[Perincian alamat dan orang yang bisa dikontak untuk proyek atau pengadaan dari 
pihak yang berkepentingan]

Kepada yang terhormat _______ [orang yang bisa dikontak dari pihak yang 
berkepentingan]:

PERIHAL: ________ [sebutkan nama proyek dan nomor referensi, paket 
pengadaan dan nomor transaksi, nama negara] 
— Pemberitahuan Penerimaan Pengaduan Terkait Tender 

1. Kami memberitahukan telah menerima komunikasi Anda yang bertanggal 
[tanggal surat pengaduan], termasuk lampirannya.

2. [Opsi 1: “Pengajuan Anda bukan merupakan pengaduan karena alasan 
berikut: 

[misalnya, status pihak yang berkepentingan tidak diidentifikasi dengan 
jelas, dugaan yang kabur dan hanya bersifat umum, kurangnya dokumentasi 
pendukung, dll.] 

Mohon perbaiki isu-isu tersebut dan sampaikan kembali komunikasi Anda 
agar kami dapat mempertimbangkan lebih lanjut pernyataan Anda.”]
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3. [Opsi 2: “Kami sedang mempertimbangkan pengaduan Anda dan akan 
menanggapi Anda sesegera mungkin. Kami akan menghubungi Anda kembali jika 
kami memerlukan dokumentasi atau keterangan lebih lanjut mengenai isu tertentu 
yang telah Anda sampaikan.”]

Terima kasih.

Hormat kami,

[Perwakilan sah lembaga penanggung jawab] 



Lampiran 3: Keadaan Tinjauan  
Pasca-Pemberian Kontrak (Sampling)—

Praktik yang Direkomendasikan

A3.1 Segala pengaduan harus cukup jelas dan spesifik dalam menerangkan

(i) kepentingan pihak yang menyerahkan pengaduan dalam proses 
tender yang relevan;

(ii) proyek dan transaksi pengadaan yang relevan, serta aturan dan 
peraturan yang berlaku;

(iii) tahapan proses pengadaan yang berkaitan dengan pengaduan;
(iv) substansi dugaan ketidakberesan, kesalahan penerapan, atau 

penghilangan informasi dalam penerapan Kebijakan Pengadaan 
Asian Development Bank (ADB): Barang, Pekerjaan, Layanan 
Nonkonsultasi dan Konsultasi (2017, sesuai dengan perubahannya 
dari waktu ke waktu) dan/atau Peraturan Pengadaan untuk 
Peminjam ADB: Barang, Pekerjaan, Layanan Nonkonsultasi dan 
Konsultasi (2017, sesuai dengan perubahannya dari waktu ke waktu);

(v) dokumentasi dan korespondensi pengadaan yang relevan, yang 
mendukung pengaduan;

(vi) dampak buruk aktual atau kemungkinan dampak buruk terhadap 
pihak yang berkepentingan; dan

(vii) bantuan atau perbaikan yang diminta oleh pihak yang 
berkepentingan.  

A3.2 Pihak yang berkepentingan harus mengajukan setiap pengaduan dalam 
jangka waktu yang berlaku dan mengikuti format yang direkomendasikan dalam 
Lampiran 1.

A3.3 Pihak yang berkepentingan harus menyampaikan kepada lembaga 
penanggung jawab semua dokumen yang diminta sehubungan dengan pengaduan 
secara tepat waktu.

A3.4 Lembaga penanggung jawab harus meninjau dan menyelesaikan 
pengaduan secara transparan dan adil sesegera mungkin. Bergantung pada 
keseriusan pengaduan dan kemungkinan potensi dampaknya terhadap proses 
tender, lembaga penanggung jawab harus menunda kelanjutan proses tender 
sampai tinjauan dan resolusi sudah dilakukan.

A3.5 Lembaga penanggung jawab harus memastikan kerahasiaan setiap 
informasi komersial hak milik tertentu (proprietary) dan rahasia dagang setiap 
pihak yang terkait yang mengajukan pengaduan, dan juga setiap pihak lainnya yang 
terlibat dalam proses tender yang relevan.
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A3.6 Lembaga penanggung jawab harus menyimpan catatan yang lengkap dan 
terus diperbarui mengenai substansi dan kapan disampaikannya setiap penjelasan 
dan pengaduan, termasuk perincian mengenai pengajuan, peninjauan, dan resolusi 
setiap pengaduan.

A3.7 ADB akan segera meneruskan segala pengajuan atau pengaduan yang 
diterimanya, yang berkaitan dengan transaksi yang dikenakan tinjauan pasca-
pemberian kontrak (sampling), kepada lembaga penanggung jawab untuk tinjauan 
dan resolusi, tetapi tidak bertanggung jawab atas segala keterlambatan dalam 
penerimaan oleh lembaga penanggung jawab, atau atas terlampauinya masa 
berlaku untuk pengajuan pengaduan tersebut. 

A3.8 Jika ada pengaduan yang diterima ADB yang berkaitan dengan dugaan 
pelanggaran integritas pada lembaga penanggung jawab dan/atau pihak lainnya, 
ADB akan segera meneruskan pengaduan tersebut ke Kantor Antikorupsi dan 
Integritas untuk investigasi dan tindakan yang diperlukan. 



Lampiran 4: Tindakan Lembaga 
Penanggung Jawab jika Pengaduan 

Dibenarkan

Tahapan Proses Tender Kemungkinan Tindakan Lembaga Penanggung Jawab jika 
Pengaduan Dibenarkan

Pengajuan Sebelum 
Penawaran

Lembaga penanggung jawab dapat mengubah rencana 
pengadaan, spesifikasi, kerangka acuan, dokumen 
prakualifikasi, undangan pemasukan penawaran, undangan 
untuk memasukkan pernyataan berminat, dokumen 
tender (termasuk permintaan proposal), dan/atau segala 
dokumentasi lainnya yang relevan melalui adendum tender/
bid addendum atau cara lainnya.

Lembaga penanggung jawab kemudian menerbitkan 
kembali dan/atau mengiklankan lagi dokumen 
yang telah diubah (misalnya undangan pemasukan 
penawaran, undangan untuk memasukkan pernyataan 
berminat) dengan masa penyerahan yang baru, atau 
memperpanjang tenggat untuk penyerahan penawaran 
setelah adendum tender atau cara lainnya, jika perlu, 
agar peserta tender dapat memperhitungkan modifikasi 
terhadap dokumentasi tender atau pengadaan.

Pengajuan Pasca-
Penawaran

(i) Lembaga penanggung jawab dapat memodifikasi peringkat 
evaluasi penawaran responsif yang relevan (misalnya 
peringkat teknis dalam proses satu tahap, dua sampul); 
dan/atau menarik deklarasi sebelumnya mengenai 
penawaran yang tidak responsif (misalnya kegagalan 
memenuhi kriteria prakualifikasi, penolakan usaha 
patungan, dll.). Lembaga penanggung jawab kemudian 
memberi tahu semua pihak mengenai modifikasi yang 
relevan, atau penarikan diskualifikasi atau pengesampingan, 
dan hasil evaluasi yang direvisi atau diubah. 

(ii) Lembaga penanggung jawab membatalkan tender dan 
memulai proses tender yang baru. 

Pemberian Kontrak atau 
Niat untuk Memberi 
Kontrak

(i) Lembaga penanggung jawab memodifikasi 
rekomendasinya untuk pemberian kontrak atau merevisi 
ITA. Lembaga penanggung jawab memberi tahu semua 
pihak yang sebelumnya diberi tahu mengenai pemberian 
kontrak atau ITA. Lembaga penanggung jawab memberi 
kontrak berdasarkan rekomendasi yang dimodifikasi. 

(ii) Lembaga penanggung jawab membatalkan tender dan 
memulai proses tender yang baru.

ITA = niat memberikan kontrak.

Sumber: Asian Development Bank.



Pengaduan Terkait Tender
Buku Panduan Mengenai Pengadaan

Melalui buku panduan ini, ADB untuk pertama kalinya mengatur tentang pengajuan 
dan penanganan secara menyeluruh pengaduan terkait tender. Buku panduan ini 
memberi arahan dan prosedur mengenai pengajuan dan penanganan pengaduan dalam 
proses pengadaan yang tunduk pada peraturan ADB. Pengaduan terkait tender dapat 
timbul sebelum penyerahan penawaran, setelah penyerahan penawaran tetapi sebelum 
pemberian kontrak, dan/atau setelah pemberian kontrak. Pengaduan yang disampaikan 
kepada peminjam atau ADB harus diajukan secara tertulis dan harus ditangani secara 
objektif dan tepat waktu, dengan transparansi dan keadilan. Mekanisme penanganan 
pengaduan yang efektif akan mencegah pengambilan keputusan sewenang-wenang 
dan mendorong kompetisi.

ASIAN DEVELOPMENT BANK
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org

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.


	Daftar Isi
	Daftar, Tabel and Gambar
	Tentang Publikasi Ini
	Daftar Singkatan
	Ringkasan Eksekutif
	I. Pendahuluan
	A. Maksud
	B. Lingkup

	II. Definisi dan Istilah Umum
	III. Prosedur untuk Menangani Pengaduan
	A. Pertimbangan Umum
	B. Mengajukan Pengaduan
	C. Tinjauan terhadap Pengaduan oleh Peminjam
	D. Tinjauan terhadap Pengaduan oleh ADB

	IV. Peran dan Tanggung Jawab
	A. Pihak yang Berkepentingan (Pelapor)
	B. Lembaga Penanggung Jawab
	C. Asian Development Bank

	Lampiran 1: Format Pengaduan
	Lampiran 2: Format Pemberitahuan Penerimaan
	Lampiran 3: Keadaan Tinjauan Pasca-Pemberian Kontrak (Sampling)Praktik yang Direkomendasikan
	Lampiran 4: Tindakan Lembaga Penanggung Jawab jika Pengaduan Dibenarkan

