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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 
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dibiayai seluruhnya 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.

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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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

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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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.
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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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RINGKASAN EKSEKUTIF

Dari antara pendanaan ADB melalui pinjaman dan hibah, sumber daya yang 
cukup besar dibelanjakan untuk memperoleh nasihat profesional dari perusahaan 
konsultan dan konsultan perorangan. Buku panduan ini memberi informasi terkait 
seleksi, kontrak, dan pengawasan perusahaan konsultan dan konsultan perorangan 
oleh peminjam ADB (termasuk penerima hibah) berdasarkan kebijakan pengadaan 
ADB. Buku ini membahas perencanaan untuk seleksi konsultan; metode seleksi dan 
kontrak; prosedur yang diterapkan untuk iklan, penawaran, kontrak, manajemen 
kontrak, dan penjelasan (debriefing); serta penyelesaian pengaduan.

Buku ini memperkenalkan

Proses Seleksi Konsultan yang Lebih Cepat
• Lebih sedikit transaksi konsultasi yang memerlukan tinjauan prakontrak oleh 

ADB terhadap pengajuan dari peminjam.
• ADB memantau transaksi berisiko lebih rendah dengan menggunakan 

proses tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling) yang lebih cepat, 
sehingga meningkatkan kepemilikan peminjam atas proses seleksi.

• Lebih sedikit pengajuan ke ADB untuk transaksi yang masih membutuhkan 
tinjauan prakontrak.

• Mendorong dan mendukung sistem pengadaan secara elektronik (online) di 
tingkat nasional.

• Terdapat tambahan dukungan untuk kesepakatan kerangka kerja sebagai 
cara yang lebih cepat untuk memproses lebih dari satu transaksi konsultasi.

• Diperbolehkan periode yang lebih pendek untuk iklan dan untuk 
mempersiapkan permintaan proposal (request for proposal - RFP).

Prosedur yang Lebih Mudah dan Lebih Fleksibel untuk 
Menyeleksi Konsultan

• Proses seleksi konsultan dan lembar isian pengajuannya lebih sederhana dan 
dengan lebih sedikit birokrasi, dengan lebih sedikit persetujuan ADB.

• Pembuatan daftar pendek (shortlisting) lebih fleksibel: syarat wajib minimum 
yang memerlukan pencantuman enam perusahaan untuk membuat daftar 
pendek dan tidak lebih dari dua perusahaan dari setiap negara anggota telah 
dihapus.
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• Proyek ADB diizinkan untuk mengadopsi aturan seleksi konsultan dari donor 
lain yang terlibat untuk mendorong kerja sama, alih-alih harus menggunakan 
dua set aturan yang berbeda.

• Konsultan perorangan dapat direkrut secara lebih fleksibel dengan 
menggunakan prosedur lokal.

• Fokus baru pada kesesuaian dengan kebutuhan memungkinkan ADB untuk 
menyesuaikan prosedur dengan kebutuhan peminjam.

• Proses pemantauan kegiatan rekrutmen konsultan lebih mudah dan lebih 
sederhana.

Prinsip Baru yang Mengedepankan Kualitas Konsultasi dan 
Nilai Manfaat Uang yang Lebih Baik

• Dua prinsip pengadaan baru yang berfokus pada kualitas hasil dan nilai 
manfaat uang (value for money - VFM) memungkinkan kriteria baru untuk 
seleksi konsultan dan dukungan bagi teknologi tingkat tinggi.

• Terdapat peningkatan dukungan untuk kerangka acuan (terms of reference 
- TOR) berbasis keluaran dan kontrak berbasis kinerja guna mendorong 
proposal yang lebih inovatif dan mengaitkan pembayaran ke kualitas 
keluaran.

• Mendorong dan mendukung penggunaan rasio 90:10 secara lebih sering 
dalam seleksi berbasis kualitas dan berbasis biaya.

Dukungan yang Lebih Kuat untuk Perencanaan Konsultasi 
dan Manajemen Kontrak

• ADB memastikan kualitas dengan mengambil peran yang lebih proaktif 
untuk mendukung transaksi konsultasi dari awal hingga akhir.

• Lebih banyak pekerjaan di muka untuk menyusun rencana rekrutmen 
konsultan berbasis risiko secara terperinci berarti lebih sedikit pekerjaan yang 
dibutuhkan untuk tinjauan dan kepatuhan dalam proses seleksi selanjutnya.

• Prosedur penanganan pengaduan konsultan lebih adil dan lebih transparan.



I. Pendahuluan

A. Lingkup dan Definisi
1.1 Buku panduan ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengelaborasi 
ketentuan Asian Development Bank (ADB) dalam Kebijakan Pengadaan 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) terkait dengan seleksi, rekrutmen, dan 
pengawasan perusahaan konsultan dan ahli perorangan oleh peminjam (termasuk 
penerima hibah) dalam proyek yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dari 
pinjaman atau hibah ADB, atau dari dana yang dikelola ADB. Buku ini memberikan 
panduan tingkat operasional untuk lembaga penanggung jawab dari peminjam 
dan konsultan yang tertarik untuk berpartisipasi dalam proyek ini. Buku ini harus 
ditafsirkan bersama-sama dengan berbagai instruksi staf ADB, yang memberikan 
panduan ekuivalen bagi staf ADB. Buku ini berlaku untuk semua tahap siklus 
pengadaan ADB (lihat Gambar).

1.2 Peraturan pengadaan 2017 (dalam paragraf 1.12) mendefinisikan layanan 
konsultasi dalam proyek yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dari pinjaman 
atau hibah ADB, atau dari dana yang dikelola ADB, sebagai layanan “yang bersifat 
intelektual dan konsultatif, sehingga memerlukan evaluasi proposal teknis yang 
menawarkan pendekatan dan metodologi yang disesuaikan, serta ahli dengan 
kualifikasi khusus”. Contoh layanan konsultasi antara lain adalah studi kebijakan 
dan tata kelola; nasihat tentang reformasi kelembagaan; desain teknik; pengawasan 
konstruksi; nasihat hukum; audit forensik; layanan pengadaan; studi sosial dan 
lingkungan; serta identifikasi, persiapan, dan pelaksanaan proyek. Layanan tersebut 
berbeda dari layanan nonkonsultasi, yang didominasi oleh aspek fisik kegiatan atau 
yang berdasarkan pada penawaran standar yang diakui.1 

1 Lihat Buku Panduan Mengenai Layanan Nonkonsultasi yang Dikelola oleh Peminjam ADB untuk 
perincian lebih lanjut mengenai perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan kontrak layanan 
nonkonsultasi.
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B.  Kelayakan
1. Negara dan Sanksi

1.3 ADB mengizinkan peserta tender dari semua negara yang layak. Defi nisi 
kelayakan bervariasi tergantung pada sumber pendanaan untuk pinjaman atau 
hibah spesifi k. Terdapat tiga kategori kelayakan:

(i) kelayakan penuh bagi negara anggota ADB: untuk pinjaman atau 
hibah yang didanai dari sumber daya modal biasa ADB atau dana lain 
yang dikelola ADB;

(ii) kelayakan terbatas bagi negara anggota ADB: untuk pinjaman atau 
hibah yang didanai dari Dana Khusus, yang hanya layak untuk negara 
maju anggota ADB yang telah berkontribusi terhadap sumber daya 
tersebut, serta semua negara berkembang anggota ADB; dan

(iii) kelayakan bagi negara di luar anggota ADB: hanya dalam kasus ketika 
berlaku pengadaan universal.

Gambar: Siklus Pengadaan ADB

Sumber: Asian Development Bank.
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1.4 Peminjam tidak diizinkan untuk menolak partisipasi suatu peserta tender, 
atau mendiskualifikasi peserta tender, untuk alasan yang tidak terkait dengan alasan 
yang esensial untuk memastikan kemampuan dan sumber daya peserta tender agar 
sukses melaksanakan kontrak yang relevan.

1.5 Perusahaan konsultan harus berbadan hukum atau berbentuk entitas 
legal berdasarkan undang-undang di negara yang memenuhi kelayakan, dan 
konsultan perorangan (terlepas dari apakah terlibat secara independen atau melalui 
perusahaan) harus memiliki paspor yang sah atau kartu identifikasi pemerintah 
yang sah yang diterbitkan bagi warga negara di negara yang memenuhi kelayakan.

1.6 Perusahaan konsultan atau konsultan perorangan yang diberi sanksi atau 
diskors oleh ADB sesuai dengan Kebijakan Antikorupsi ADB (1998, sesuai dengan 
perubahannya hingga saat ini)2 serta Prinsip-Prinsip dan Pedoman Integritas 
(2015, sesuai dengan perubahannya dari waktu ke waktu)3 tidak berhak untuk 
berpartisipasi dalam atau diberikan kontrak yang dibiayai, dikelola, atau didukung 
oleh ADB. Demikian juga perusahaan konsultan atau konsultan perorangan tidak 
boleh sedang diskors oleh ADB sebagai akibat dari kinerja yang tidak memuaskan.4

1.7 Terdapat pengecualian penting lainnya terhadap aturan kelayakan ini yang 
diperinci dalam paragraf 1.18 (a) hingga (d) peraturan pengadaan 2017, termasuk 
aturan yang berkaitan dengan larangan merekrut layanan konsultasi melalui 
tindakan kepatuhan terhadap keputusan dari Dewan Keamanan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, yang diambil berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa; dan seleksi badan usaha milik negara, universitas negeri, dan pegawai negeri 
sipil, di antara pengecualian lainnya.

2. Tipe Konsultan

1.8 Peminjam dapat merekrut perusahaan konsultan dan/atau ahli perorangan 
(secara kolektif disebut sebagai “konsultan”). Perusahaan biasanya dilibatkan untuk 
penugasan yang kompleks dengan dampak lebih besar sehingga memerlukan tim 
ahli untuk menyediakan beraneka ragam keahlian teknis. Biasanya keterlibatan 
perusahaan berlangsung dalam jangka yang lebih panjang, suatu keadaan yang 
risiko akibat kehilangan kontinuitasnya secara komparatif lebih tinggi.

1.9 Konsultan perorangan biasanya lebih sesuai untuk penugasan yang dapat 
dilaksanakan secara independen. Dalam sejumlah kasus, konsultan perorangan 
lebih sesuai karena fleksibilitas yang dibutuhkan dalam urgensi mobilisasi, 
penyebaran geografis, dan/atau pemilihan waktu penugasan.

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

3 ADB. 2015. Integrity Principles and Guidelines (2015). Manila. https://www.adb.org/sites/default/
files/institutional-document/32131/integrity-principles-guidelines.pdf.

4 ADB dapat menskors konsultan yang mendapatkan evaluasi kinerja “tidak memuaskan”, sesuai 
dengan berbagai instruksi staf ADB. Konsultan diberi tahu tentang evaluasi kinerja yang tidak 
memuaskan dan diberi kesempatan untuk menanggapi sebelum skors diberlakukan. Konsultan 
diberi tahu tentang sifat dan lamanya skors, jika diberlakukan.
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3. Kebijakan Antikorupsi

1.10 Setiap anggota staf lembaga 
penanggung jawab (termasuk 
perwakilan peminjam), penerima 
manfaat, atau konsultan pada proyek 
yang dibiayai seluruhnya atau sebagian 
dari pinjaman atau hibah ADB, atau 
dari dana yang dikelola ADB, wajib 
mematuhi standar etika tertinggi dalam 
proses rekrutmen dan pengawasan 
konsultan, serta tidak boleh melakukan 
pelanggaran integritas sebagaimana 
didefinisikan dalam kebijakan 
antikorupsi serta prinsip-prinsip dan 
pedoman integritas ADB. Pelanggaran 
integritas tersebut mencakup praktik 
korupsi, kecurangan, pemaksaan, 
kolusi, dan menghalang-halangi. Konflik 
kepentingan juga dapat dianggap 
sebagai pelanggaran integritas, jika tidak ditangani atau dimitigasi dengan benar 
(lihat Kotak). Semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan untuk kontrak 
yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dari pinjaman atau hibah ADB, atau dari 
dana yang dikelola ADB, wajib menghindari semua konflik kepentingan dan wajib 
segera melaporkan adanya kecurigaan praktik terlarang ke Kantor Antikorupsi dan 
Integritas (Office of Anticorruption and Integrity - OAI) ADB, di samping pelaporan 
lokal yang mungkin diwajibkan oleh lembaga penanggung jawab berdasarkan 
peraturan antikorupsinya sendiri, serta aturan perundang-undangan mengenai 
antikorupsi dan hal-hal terkait.

1.11 Jika seorang anggota staf lembaga penanggung jawab yang terlibat dalam 
seleksi konsultan menghadapi situasi konflik kepentingan aktual atau potensial 
(termasuk keadaan yang menimbulkan persepsi konflik kepentingan), anggota staf 
tersebut wajib mengungkapkan situasi tersebut kepada pimpinan lembaga yang 
bersangkutan (dan, sebagaimana diwajibkan, kepada pejabat antikorupsi atau 
integritas yang relevan). Pejabat proyek ADB yang bersangkutan harus meminta 
petunjuk dari OAI.5 Jika disimpulkan bahwa anggota staf tersebut memiliki konflik, 
maka yang bersangkutan harus menarik diri dan dikecualikan dari keseluruhan 
proses seleksi konsultan dan pengawasan kontrak.

C.  Pengembangan Industri Konsultasi Nasional
1.12 ADB mendorong pengembangan industri konsultasi domestik di negara 
berkembang anggotanya dan dapat menerima ketentuan yang mendorong 
keterlibatan perusahaan konsultan nasional atau ahli perorangan dari negara ini, 

5 OAI dapat dihubungi melalui email: integrity@adb.org.

Kotak
Konflik Kepentingan
Situasi konflik kepentingan dapat timbul 
jika suatu pihak memiliki kepentingan yang 
dapat secara tidak pantas memengaruhi 
kinerja pihak tersebut terkait tugas atau 
tanggung jawab resmi, kewajiban kontrak, 
atau kepatuhan terhadap undang-undang 
atau peraturan yang berlaku. Jika ditangani 
dan dimitigasi dengan benar, suatu konflik 
kepentingan bisa jadi bukan merupakan 
pelanggaran Kebijakan Antikorupsi 
(1998, sesuai dengan perubahannya 
hingga saat ini) serta Prinsip-Prinsip dan 
Pedoman Integritas (2015, sesuai dengan 
perubahannya dari waktu ke waktu) ADB.

Sumber: Asian Development Bank.
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dengan syarat bahwa skema tersebut memenuhi prinsip inti pengadaan yaitu 
keekonomian, efisiensi, keadilan, transparansi, kualitas, dan nilai manfaat uang 
(VFM). Setiap pendekatan tersebut harus disetujui dalam rencana pengadaan 
proyek.

D.  Peran dan Tanggung Jawab
1. Proyek yang Dibiayai dari Pinjaman atau Hibah yang Dikelola oleh 

Peminjam

1.13 Untuk pinjaman dan hibah investasi yang dibiayai seluruhnya atau 
sebagian oleh ADB, atau dari dana yang dikelola ADB, peminjam biasanya 
melakukan proses perencanaan pengadaan, seleksi konsultan, manajemen kontrak, 
dan penyelesaian pengaduan. Bagian II sampai V buku panduan ini memberikan 
perincian lebih lanjut tentang proses yang harus diikuti peminjam pada setiap tahap 
siklus pengadaan.

1.14 ADB dapat meninjau kegiatan peminjam melalui sejumlah langkah utama 
dalam proses seleksi konsultan. Melalui rencana pengadaan proyek, ADB dan 
peminjam akan mendiskusikan dan menentukan apakah setiap seleksi konsultan 
akan mengikuti proses tinjauan prakontrak atau tinjauan pasca-pemberian kontrak 
(sampling). Tipe proses tinjauan bergantung pada tingkat risiko pengadaan, rekam 
jejak lembaga penanggung jawab dalam menyeleksi konsultan untuk pekerjaan 
serupa, dan nilai paket. Dalam kasus tinjauan prakontrak, peminjam diwajibkan 
untuk membuat hingga tiga pengajuan kepada ADB yang mencakup, jika sesuai, 
pembuatan daftar pendek (shortlisting) dan evaluasi proposal teknis dan keuangan. 
Format standar untuk ketiga pengajuan ini tersedia di situs web ADB. Dalam kasus 
tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling), rencana pengadaan proyek wajib 
mengelaborasi prosedur tinjauan yang berlaku, termasuk ukuran sampel, rentang 
transaksi layanan konsultasi yang dicakup dan pada titik-titik mana saja akan 
dilakukan tinjauan dalam proses pengadaan. Informasi lebih lanjut tentang tipe 
tinjauan dan dokumen yang tunduk pada peninjauan dapat dilihat di Buku Panduan 
Mengenai Tinjauan Pengadaan.

1.15 Ketika menggunakan tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling), 
peminjam bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip inti 
pengadaan ADB sudah dipenuhi. Jika dalam tinjauan pasca-pemberian kontrak, 
ADB menetapkan bahwa pengadaan layanan konsultasi tidak dilakukan sesuai 
dengan prosedur yang disepakati sebagaimana tercantum dalam rencana 
pengadaan, maka ADB akan melakukan pendekatan yang proporsional terhadap 
pelanggaran tersebut dan dapat mengambil tindakan yang sesuai dan konsisten 
dengan ketentuan dalam kesepakatan pinjaman atau hibah tersebut. Buku Panduan 
Mengenai Ketidakpatuhan dalam Pengadaan memberi lebih banyak informasi 
tentang pelaporan ketidakpatuhan dan konsekuensi dari ketidakpatuhan.
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1.16 Konsultan harus mengarahkan setiap pertanyaan atau pengaduan terkait 
aspek pengadaan mana pun ke lembaga penanggung jawab yang bersangkutan. 
Penjelasan (debriefing) hanya terbatas bagi perusahaan yang mengajukan proposal 
sebagai tanggapan terhadap permintaan proposal (RFP). Peminjam wajib menangani 
setiap pengaduan terkait pengadaan secara objektif dan tepat waktu, dengan 
mengutamakan transparansi dan keadilan. Konsultan yang tidak puas dengan 
penjelasan (debriefing) yang diberikan oleh peminjam, atau yang pertanyaannya 
tidak dijawab oleh peminjam, dapat menghubungi ADB untuk meminta penjelasan 
atau menyampaikan pengaduan. Buku Panduan Mengenai Pengaduan Terkait Tender 
berisi perincian lebih lanjut.

2. Proyek yang Didanai Pinjaman atau Hibah dengan Pelimpahan 
Kewenangan

1.17 Dalam situasi khusus, peminjam dapat meminta bantuan ADB untuk 
seleksi konsultan. Ini terjadi, misalnya, pada pengadaan bernilai tinggi dan kompleks 
yang lembaga penanggung jawabnya tidak memiliki kapasitas atau dipersepsikan 
tidak memiliki independensi dari tekanan yang tidak semestinya. Pendekatan ini 
mungkin telah teridentifikasi dalam rencana pengadaan dan tercermin dalam 
dokumen proyek (misalnya, laporan dan rekomendasi dari Presiden ADB atau 
manual administrasi proyek). Setiap pelimpahan kewenangan (dan sebanyak apa 
wewenang yang dilimpahkan) akan tergantung pada keadaan tertentu, dengan 
memperhitungkan kapasitas lembaga penanggung jawab dan pertimbangan lain 
yang relevan. Namun, lembaga penanggung jawab tetap bertanggung jawab atas 
negosiasi kontrak, penandatanganan kontrak, dan manajemen kontrak. Setelah 
memperoleh persetujuan ADB yang diperlukan, peminjam harus mencantumkan 
pengaturan ini dalam rencana pengadaan proyek.

3. Konsultan

1.18 Konsultan yang tertarik dengan penugasan tertentu harus dengan saksama 
mempelajari kerangka acuan (TOR) serta ketentuan komersial dan kontrak 
lainnya, dan menyatakan minatnya sesuai keinginan. Jika masuk dalam daftar 
pendek (shortlisted) atau jika diminta, konsultan harus mempersiapkan proposal 
responsif yang mencakup, jika perlu, mencari rekan atau perusahaan patungan, 
melakukan kunjungan lokasi, mengumpulkan dokumentasi, membentuk tim yang 
diperlukan, dll. Konsultan perlu meminta klarifikasi dari lembaga penanggung 
jawab jika ditemukan ambiguitas, bagian yang tidak ada, atau kontradiksi internal 
dalam dokumentasi RFP, atau segala ketentuan yang tampak terlalu ketat atau 
diskriminatif, terutama dalam prosedur seleksi dan kriteria evaluasi. Konsultan 
perlu memastikan bahwa proposal responsif yang diajukan sudah lengkap, 
termasuk semua dokumentasi pendukung, dalam batas waktu yang disebutkan di 
RFP. Ketidakpatuhan pada persyaratan tersebut dapat berakibat pada penolakan 
proposal.
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E. Penggunaan Sistem Manajemen Konsultan
1.19 Sistem Manajemen Konsultan (Consultant Management System - CMS) 
ADB adalah sebuah sistem teknologi informasi online yang memungkinkan 
peminjam untuk mengiklankan peluang layanan konsultasi. Konsultan 
menggunakan CMS untuk mendaftar pada basis data konsultan ADB dan 
mengajukan pernyataan minat. ADB menggunakan CMS untuk mendistribusikan 
RFP, mengumpulkan proposal, membuka proposal, dan menerbitkan hasil 
seleksi yang diselenggarakan oleh ADB. Peminjam menggunakan CMS untuk 
mengiklankan semua seleksi tender kompetitif terbuka (open competitive bidding - 
OCB) internasional, sebagaimana dibahas lebih lanjut dalam bagian IV. Peminjam 
dapat menggunakan CMS atau bentuk pengadaan elektronik lainnya yang dapat 
diterima untuk mengiklankan seleksi tender kompetitif terbuka (OCB) nasional 
serta metode pengadaan lainnya. Situs web CMS6 dan Buku Panduan Mengenai 
Pengadaan Secara Elektronik berisi perincian lebih lanjut.

6 Sistem Manajemen Konsultan ADB. http://cms.adb.org.



II. Perencanaan

A.  Umum
2.1 Peminjam bertanggung jawab mempersiapkan rencana pengadaan 
proyek yang menjelaskan bagaimana kegiatan pengadaan mendukung tujuan 
pembangunan proyek dan memberikan VFM berdasarkan pendekatan manajemen 
risiko. Rencana tersebut harus mencakup

(i) rangkuman penilaian kapasitas pengadaan lembaga penanggung 
jawab jika penilaian tersebut terkait dengan rekrutmen konsultan, 
dan jika berlaku tinjauan prakontrak atau tinjauan pasca-pemberian 
kontrak (sampling);

(ii) rangkuman survei pasar yang dilakukan untuk menentukan apakah 
dan kapan pendekatan pasar dengan seleksi terbuka, terbatas, atau 
penunjukan langsung harus diterapkan untuk rekrutmen konsultan 
bagi proyek tersebut, dan tipe metode seleksi konsultan yang akan 
diterapkan, termasuk apakah akan menggunakan iklan nasional atau 
internasional;

(iii) tipe proses prakualifikasi atau pembuatan daftar pendek yang akan 
diterapkan, dan tipe proposal teknis yang akan digunakan, jika sesuai;

(iv) garis besar TOR untuk setiap penugasan yang dipertimbangkan; dan
(v) perkiraan biaya untuk setiap penugasan. 

2.2 Buku Panduan Mengenai Perencanaan Pengadaan Strategis berisi perincian 
lebih lanjut tentang unsur-unsur tersebut. Buku Panduan Mengenai Kerangka 
Kerja Risiko Pengadaan berisi perincian lebih lanjut tentang risiko pengadaan 
dan penilaian pasar, yang akan menjadi masukan bagi rencana pengadaan dan 
penggunaan proses tinjauan prakontrak atau tinjauan pasca-pemberian kontrak 
(sampling) oleh ADB. 

2.3 Lembaga penanggung jawab wajib membentuk komite seleksi konsultan 
(consultant selection committee - CSC) dengan tidak kurang dari tiga anggota. 
CSC akan mengawasi dan mengelola rekrutmen konsultan. Kriteria utama untuk 
komposisi CSC antara lain adalah ketersediaan staf, pengalaman dan kualifikasi 
yang sesuai, serta senioritas yang sebanding di antara anggota. Lembaga 
penanggung jawab dapat mengusulkan untuk menggunakan ahli eksternal 
jika perlu. Keputusan CSC adalah final jika keputusan tersebut dicapai melalui 
konsensus. Jika CSC tidak mencapai keputusan bulat, maka ketuanya akan merujuk 
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perkara tersebut ke (para) direktur yang relevan, yang mewakili para anggota CSC 
untuk mengambil keputusan final. Setiap anggota CSC menandatangani lembar 
isian standar Pernyataan Perilaku Etis, yang tersedia di situs web ADB.

B. Kerangka Acuan
2.4 Kerangka Acuan (TOR) merupakan komponen yang paling penting dari 
suatu penugasan layanan konsultasi. TOR berasal dari penilaian kebutuhan layanan 
konsultasi yang dilaksanakan sebagai bagian dari desain proyek dan perencanaan 
pengadaan. TOR menjelaskan sifat dan lingkup penugasan, memandu pekerjaan 
konsultan, dan menjadi dasar untuk digunakan sebagai tolok ukur kinerja konsultan. 
Jika, misalnya, transfer pengetahuan atau pelatihan dimasukkan ke dalam lingkup 
pekerjaan, TOR tersebut harus menunjukkan taraf upaya yang dibutuhkan, 
perkiraan jumlah peserta pelatihan, lamanya program pelatihan, dan persyaratan 
lain yang terkait (seperti kebutuhan akan materi pelatihan yang sudah disesuaikan) 
agar konsultan dapat memperkirakan kebutuhan sumber daya. TOR juga harus 
mencantumkan daftar segala layanan dan survei yang diperlukan untuk penugasan, 
serta keluaran yang diharapkan (misalnya, laporan atau kumpulan data). 

2.5 TOR harus cukup fleksibel, ketika keadaan mengharuskan, agar konsultan 
dapat mengusulkan metodologi dan program kerjanya sendiri, khususnya ketika 
penugasan tersebut bersifat kompleks. TOR harus menjelaskan tanggung jawab 
dukungan mitra peminjam, materi, data, dan laporan yang harus disediakan untuk 
konsultan (jika berlaku). 

2.6 pada umumnya akan, paling tidak, mencakup

(i) maksud penugasan (merujuk pada kesesuaian dengan kebutuhan);
(ii) latar belakang proyek;
(iii) tujuan penugasan (dan bagaimana tujuan tersebut berkaitan dan 

berkontribusi terhadap tujuan proyek secara keseluruhan);
(iv) lingkup layanan;
(v) perincian keluaran penugasan (dan standar kualitas yang berlaku, jika 

relevan);
(vi) jangka waktu atau penanda (milestone) utama, serta persyaratan 

pelaporan;
(vii) informasi latar dan materi yang relevan bagi penugasan;
(viii) komposisi tim awal dan persyaratan kualifikasi bagi ahli utama, 

yang nantinya akan diganti dengan komposisi tim dan persyaratan 
kualifikasi bagi ahli utama sesuai yang dapat diterima oleh klien 
sebelum pemberian kontrak;

(ix) dukungan, personel, dan fasilitas yang harus disediakan oleh peminjam 
(jika ada); dan

(x) durasi dan lokasi penugasan, serta informasi relavan lainnya.  
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2.7 Sebagian besar TOR bersifat spesifik hanya bagi penugasan tersebut 
dan memerlukan tinjauan terperinci oleh peminjam yang bersangkutan, sering kali 
dengan panduan signifikan dari spesialis proyek atau spesialis sektor. Terdapat dua 
tipe TOR utama.

1. Kerangka Acuan Berbasis Kinerja atau Berbasis Keluaran

2.8 Dalam TOR berbasis keluaran, peminjam menetapkan keluaran atau hasil 
pekerjaan yang diharapkan, tetapi tidak memberikan instruksi kepada konsultan 
terkait metode dan masukan yang digunakan untuk mencapainya. TOR tipe 
ini berfokus pada keluaran atau hasil, alih-alih memperinci setiap posisi yang 
diperlukan, untuk memberikan keleluasaan kepada perusahaan yang diundang 
dalam mempersiapkan proposal untuk penugasan dan dalam menentukan 
komposisi tim yang optimal. TOR kinerja berfokus terutama, atau bisa juga 
dikatakan secara ketat, pada deskripsi keluaran dari suatu penugasan dengan 
sedikit, kalaupun ada, persyaratan masukan yang sudah ditentukan sebelumnya. 
Dengan cara ini, konsultan yang masuk dalam daftar pendek (shortlisted) akan 
bebas mengusulkan pendekatan dan metodologinya sendiri-sendiri untuk 
mengeksekusi suatu kontrak, dan menetapkan kuantitas, sifat, keterampilan, dan 
alokasi orang-bulan para ahli serta masukan lain yang diperlukan. TOR semacam 
ini sering menggunakan proposal teknis sederhana atau lengkap untuk seleksi. TOR 
kinerja paling cocok untuk penugasan yang

(i) ekspektasi keluarannya sudah jelas dan ditentukan dengan baik;
(ii) keahlian dan pengalaman teknis, sektor, dan/atau negara spesifik suatu 

entitas dapat menghasilkan cara inovatif dan/atau ekonomis untuk 
mencapai tujuan penugasan; atau

(iii) berada di sektor atau bidang yang peminjam hanya memiliki sedikit 
atau malah tidak punya keahlian in-house, sehingga peminjam ingin 
mempertimbangkan pilihan pendekatan dan metodologi yang seluas 
mungkin demi mencapai tujuan proyek. 

2. Kerangka Acuan Berbasis Kesesuaian atau Berbasis Masukan

2.9 Dalam sebuah TOR berbasis waktu, peminjam memberi instruksi 
kepada konsultan mengenai metode yang digunakan untuk mencapai keluaran. 
Hal ini dapat diterapkan ketika peminjam mampu secara tepat menjelaskan sifat 
penugasan dan hasil pekerjaan yang diharapkan, serta memilah-milah masukan 
secara terperinci—sifat dan jumlah ahli yang dibutuhkan dan alokasi orang-bulan 
untuk setiap ahli tersebut. TOR berbasis waktu sebaiknya digunakan hanya ketika 
peminjam dapat dengan akurat memperkirakan sifat dan kuantitas optimal dari 
masukan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan penugasan yang berhasil, dan hanya 
sedikit keuntungan yang akan diperoleh dengan mempertimbangkan pendekatan 
dan/atau metodologi lainnya. TOR semacam ini sering menggunakan proposal 
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teknis biodata atau sederhana untuk seleksi.7 TOR yang demikian juga dapat 
digunakan untuk seleksi konsultan perorangan.

C. Perkiraan Biaya dan Anggaran
2.10 Biasanya, setelah bentuk TOR sudah cukup jelas, peminjam akan 
mempersiapkan perkiraan biaya untuk penugasan tersebut. Dalam mempersiapkan 
perkiraan biaya, peminjam menguantifikasi tipe konsultan yang dibutuhkan dan, 
khususnya dalam kasus TOR berbasis masukan, perkiraan masukan waktu untuk 
menyelesaikan berbagai tugas kerja yang direncanakan untuk ditugaskan kepada 
setiap ahli, di samping item biaya lainnya yang dibahas berikut ini. Perkiraan biaya 
biasanya mencakup remunerasi dan pengeluaran yang tidak diganti (out-of-pocket 
expenses - OPE) dan dimasukkan sebagai kategori biaya kompetitif (yang berbeda 
dari jumlah sementara) dan dievaluasi dalam penawaran keuangan pengusul. 
Untuk TOR berbasis keluaran, peminjam tetap harus mempersiapkan perkiraan 
biaya perincian berdasarkan pengalamannya sendiri terkait hal-hal yang mungkin 
dibutuhkan untuk memberikan keluaran yang dikehendaki dengan menggunakan 
tim proyek hipotetis. Perkiraan biaya ini tidak boleh dibagikan dengan peserta 
tender, namun dapat digunakan sebagai dasar penganggaran untuk seleksi tersebut 
serta untuk menilai proposal keuangan peserta tender. 

2.11 Selain remunerasi dan pengeluaran yang tidak diganti (OPE), kategori 
biaya utama lainnya—yang biasanya digunakan dalam perekrutan perusahaan—
dapat mencakup hal yang disebut sebagai “jumlah sementara”. Ini mungkin 
mencakup biaya lokakarya, seminar, konferensi, survei, dan peralatan yang perkiraan 
biayanya dapat dibuat dengan cukup akurat oleh peminjam. Jumlah sementara 
biasanya dikecualikan dari evaluasi proposal keuangan kompetitif karena jumlah ini 
bersifat nonkompetitif dan mungkin ditambah atau dikurangi oleh peminjam dalam 
negosiasi kontrak final dan kemudian melalui administrasi kontrak. 

2.12 Selain remunerasi, pengeluaran yang tidak diganti, dan jumlah sementara, 
perkiraan biaya umumnya mencakup biaya kontingensi (biasanya 5%–10% dari 
perkiraan biaya total). Jumlah yang dialokasikan untuk kontingensi dapat mencakup 
perkiraan peningkatan biaya atau biaya potensial yang timbul akibat fluktuasi nilai 
tukar, jika direncanakan pembayaran dengan mata uang asing. 

2.13 Sejauh yang dimungkinkan, remunerasi, pengeluaran yang tidak diganti, 
dan jumlah sementara dapat diperkirakan dengan akurat berdasarkan penugasan 
sebelumnya yang serupa dalam hal TOR dan lokasi proyek.

7 ADB. Business Opportunities. Documents on Consulting Services. https://www.adb.org/site/
business-opportunities/operational-procurement/consulting/documents#loans. Situs web 
tersebut berisi format naratif dan rangkuman untuk proposal teknis biodata, sederhana, dan 
lengkap.
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D. Jadwal Personel atau Kepegawaian
2.14 Terutama untuk TOR berbasis masukan, perkiraan waktu untuk 
penyelesaian tugas kerja yang tercantum dalam TOR harus dibuat, dengan 
mempertimbangkan urutan logis tugas tersebut. Waktu yang dibutuhkan dapat 
dinyatakan dalam hari, minggu, bulan, atau tahun, tergantung pada durasi 
keseluruhan layanan konsultasi. 

2.15 Jadwal personel atau kepegawaian awal untuk layanan konsultasi 
yang direncanakan dapat dibuat dengan mempertimbangkan tugas kerja yang 
diidentifikasi dengan perkiraan urutan dan durasinya. Upaya ini mungkin tidak 
diperlukan untuk TOR berbasis keluaran, meskipun peminjam tetap harus 
membuat sejumlah perkiraan yang dapat digunakan untuk menilai jadwal yang 
diusulkan oleh konsultan. Jadwal awal akan dipertajam lagi agar jangka waktu untuk 
hasil pekerjaan TOR yang direncanakan, baik secara keseluruhan maupun untuk 
setiap ahli terkait, juga dapat dicantumkan ke dalam jadwal final. Setelah difinalisasi, 
peminjam dan konsultan peringkat pertama akan menyepakati jadwal personel atau 
kepegawaian dalam negosiasi kontrak.



III. Metode Seleksi dan Kontrak

3.1 Seleksi layanan konsultasi bertujuan untuk mencapai VFM melalui 
kombinasi terbaik antara kualitas dan harga yang sesuai dengan layanan yang 
bersangkutan. Ini biasanya dicapai melalui kompetisi terbuka di antara perusahaan 
yang masuk daftar pendek yang seleksinya didasarkan pada kualitas proposal 
dan, jika ada, pada biaya layanan yang akan diberikan, atau di antara konsultan 
perorangan yang memenuhi syarat.

A. Perusahaan
3.2 Terdapat lima metode seleksi kompetitif yang disetujui untuk perusahaan 
konsultan dalam tender kompetitif terbuka (OCB) (lihat Tabel). Peminjam perlu 
menentukan metode seleksi terbaik dalam tahap perencanaan, berdasarkan draf 
TOR, ketersediaan anggaran, dan perkiraan jangka waktu seleksi dan pelaksanaan. 

Tabel: Metode Seleksi untuk Perusahaan Konsultan
Metode Seleksi Deskripsi

Seleksi Berbasis Kualitas dan 
Berbasis Biaya

Dievaluasi berdasarkan kualitas proposal dan biaya layanan. 
Perusahaan yang menang menunjukkan kombinasi terbaik 
antara kualitas dan biaya berdasarkan rasio kualitas:biaya yang 
telah ditentukan sebelumnya (yaitu, 90:10, 80:20; 70:30, 
50:50).

Seleksi Berbasis Kualitas Dievaluasi berdasarkan kualitas proposal teknis. Proposal 
keuangan perusahaan dengan skor teknis tertinggi kemudian 
dinegosiasikan.

Seleksi Anggaran Tetap Perusahaan dengan skor teknis tertinggi memenangkan 
tender, dengan catatan bahwa proposal keuangannya berada 
dalam anggaran yang ditentukan.

Seleksi Biaya Terkecil Perusahaan dievaluasi berdasarkan kualifikasi teknis. 
Perusahaan yang memenuhi syarat dengan harga terendah 
memenangkan tender.

Seleksi Kualifikasi Konsultan Dievaluasi berdasarkan kualifikasi perusahaan konsultan, 
yang tercermin dalam penegasan pernyataan minat yang 
diajukan oleh perusahaan sebagai tanggapan terhadap iklan 
peminjam.

Sumber: Asian Development Bank.
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3.3 Kualitas adalah pertimbangan utama untuk layanan konsultasi. Sifat 
layanan yang akan diberikan dan derajat masukan intelektual yang diperlukan akan 
menentukan tingkat kualitas yang dibutuhkan berbanding biaya dalam proses 
evaluasi. Dalam merencanakan paket layanan konsultasi, peminjam perlu memilih 
proses evaluasi yang paling sesuai. Lampiran 1 memberikan rangkuman setiap 
metode dan proses seleksi kompetitif. Untuk penggunaan kesepakatan kerangka 
kerja dalam konteks seleksi perusahaan konsultan, lihat Buku Panduan Mengenai 
Kesepakatan Kerangka Kerja untuk Layanan Konsultasi. 

3.4 OCB, melalui kelima metode seleksi tersebut, adalah mode rekrutmen 
konsultasi yang lebih disukai secara umum. OCB mencapai VFM dengan mencari 
penawaran dari peserta tender yang memenuhi kualifikasi setelah notifikasi tepat 
waktu tentang persyaratan peminjam kepada semua calon peserta tender yang 
berhak dengan menggunakan undangan untuk memasukkan pernyataan berminat 
(requests for expressions of interest - REOI). 

3.5 Dalam situasi spesifik, misalnya ketika diketahui bahwa calon peserta 
tender yang memenuhi kualifikasi dan berhak mengikuti tender hanya sedikit, 
peminjam dapat diizinkan untuk mengesampingkan syarat menerbitkan 
pemberitahuan rekrutmen layanan konsultasi (consulting services requirement 
notice - CSRN) dan mengundang penawaran dari daftar calon peserta tender yang 
diketahui. Proses ini dikenal sebagai tender kompetitif terbatas.

B. Perorangan
3.6 Rekrutmen konsultan perorangan dapat dilakukan melalui kontrak 
terbuka, terbatas, atau langsung. Rekrutmen konsultan perorangan sebaiknya hanya 
dilakukan jika pendekatan ini merupakan cara yang paling efektif dan efisien untuk 
melaksanakan penugasan tertentu. Merekrut lebih dari lima konsultan perorangan 
untuk penugasan dalam satu proyek, alih-alih merekrut satu tim ahli melalui 
sebuah perusahaan konsultan, tidak disarankan karena potensi kesulitan dalam 
pengawasan dan administrasi. Merekrut lebih dari lima konsultan perorangan hanya 
diperbolehkan jika dapat ditunjukkan bahwa manfaatnya lebih besar daripada 
alokasi sumber daya tambahan untuk rekrutmen, kontrak, pembayaran, koordinasi, 
dan manajemen konsultan perorangan tersebut. Untuk penggunaan kesepakatan 
kerangka kerja dalam konteks seleksi konsultan perorangan, lihat Buku Panduan 
Mengenai Kesepakatan Kerangka Kerja untuk Layanan Konsultasi. 

3.7 Undangan untuk memasukkan pernyataan berminat (REOI) yang 
diiklankan untuk rekrutmen konsultan perorangan harus mencakup TOR terperinci 
dan mencantumkan kriteria yang akan diberlakukan dalam pembuatan daftar 
pendek dan seleksi kandidat final. Konsultan yang berhasil akan diseleksi dari antara 
para konsultan yang telah mengajukan pernyataan minat (expression of interest - 
EOI) sebagai tanggapan terhadap REOI, baik yang diterbitkan melalui iklan atau 
melalui undangan. 

3.8 Prosedur evaluasi untuk seleksi konsultan perorangan lebih sederhana dan 
lebih cepat daripada prosedur yang berlaku untuk perusahaan konsultan. Konsultan 
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perorangan direkrut berdasarkan kualifikasi dan pengalamannya untuk penugasan 
tersebut. Rekrutmen biasanya mengikuti prosedur lokal peminjam untuk rekrutmen 
semacam itu jika diizinkan berdasarkan rencana pengadaan proyek.

C. Kontrak Langsung
3.9 Dalam situasi khusus, dan hanya jika sesuai dengan kebutuhan serta dapat 
dibenarkan karena pertimbangan VFM, kontrak langsung (juga disebut sebagai 
seleksi dengan penunjukan langsung atau single-source selection - SSS) dapat 
dipertimbangkan sesuai dengan paragraf 2.17 peraturan pengadaan 2017, termasuk

(i) jika hanya ada satu konsultan yang memenuhi syarat atau memiliki 
pengalaman yang sangat bernilai bagi penugasan terkait;

(ii) jika tugas layanan konsultasi yang relevan merupakan kelanjutan 
wajar dari pekerjaan sebelumnya yang dilakukan konsultan tersebut, 
dengan catatan bahwa kelanjutan pekerjaan hilir dipandang sangat 
penting dan menawarkan keuntungan yang jelas dibandingkan dengan 
kompetisi yang baru;

(iii) untuk penugasan konsultasi sangat kecil yang biasanya tidak 
melampaui nilai $100.000;8 dan/atau

(iv) dalam situasi luar biasa, misalnya sebagai tanggapan terhadap 
bencana ketika mobilisasi konsultan yang bersifat segera atau 
mendesak sangat dibutuhkan. 

3.10 Untuk setiap kontrak langsung, peminjam wajib memastikan keadilan dan 
transparansi dan telah memiliki prosedur untuk memastikan bahwa (i) harga yang 
dibayar wajar dan konsisten dengan harga pasar untuk penugasan serupa, dan (ii) 
nilai kontrak konsultasi tersebut tidak dibagi-bagi menjadi sejumlah rekrutmen 
yang lebih kecil untuk mengakali proses kompetitif.9 Perusahaan yang dipilih melalui 
penunjukan langsung (SSS) biasanya disyaratkan untuk menyerahkan proposal 
teknis biodata guna memastikan bahwa informasi yang memadai sudah diberikan 
kepada peminjam terkait dengan jadwal kepegawaian dan profil ahli yang diusulkan, 
yang digunakan sebagai dasar untuk menegosiasikan aspek keuangan kontrak 
tersebut secara akurat.

D. Tipe Kontrak
3.11 Terdapat berbagai opsi kontrak yang tersedia untuk metode seleksi yang 
diringkas di atas, termasuk berbasis waktu, lumsum, kerangka kerja, uang muka 

8 Kriteria ini saja biasanya tidak cukup untuk memberi kontrak tanpa kompetisi. Ambang nilai (di 
bawah $100.000) harus ditentukan dalam konteks seleksi yang bersangkutan dan disetujui oleh 
ADB, mengingat sifat dan kompleksitas penugasan terkait.

9 Daftar tabel semua konsultan yang direkrut melalui kontrak langsung dalam periode sebelumnya 
harus dipublikasikan secara berkala (idealnya setiap triwulan) di surat kabar berbahasa Inggris 
atau situs web yang dapat diakses dengan bebas. Publikasi tersebut harus mencakup perincian 
nama konsultan, jumlah kontrak, durasi, dan rangkuman lingkup penugasan.
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(retainer fee) atau biaya kontingensi (contingency fee), dan kontrak berbasis kinerja. 
Peminjam memilih bentuk kontrak yang paling sesuai untuk digunakan, berdasarkan 
keadaan spesifik penugasan tertentu. Pemilihan bentuk kontrak yang sesuai harus 
mempertimbangkan sejumlah faktor seperti

(i) sifat dan durasi penugasan,
(ii) hingga sejauh mana sifat dan kualitas keluaran dapat didefinisikan dan 

dikuantifikasi dengan jelas,
(iii) distribusi risiko di antara para pihak, dan
(iv) kebutuhan untuk memberi jenis insentif atau penalti tertentu terkait 

isu-isu seperti kualitas kinerja atau ketepatan waktu penyerahan hasil 
pekerjaan.



IV. Prosedur

A. Perusahaan
1. Iklan 

4.1 Semua penugasan konsultasi OCB untuk perusahaan yang dibiayai 
seluruhnya atau sebagian dari pinjaman atau hibah ADB, atau dari dana yang 
dikelola ADB, yang cocok untuk atau yang diwajibkan untuk memasang iklan 
internasional, harus diiklankan secara publik di CMS ADB dengan menggunakan 
mekanisme Pemberitahuan Rekrutmen Layanan Konsultasi (CSRN)10 dan di situs 
web yang sesuai di negara peminjam (atau surat kabar dengan sirkulasi nasional 
termasuk setidaknya satu surat kabar berbahasa Inggris, jika ada), kecuali dalam 
keadaan luar biasa dengan justifikasi kuat, yang memungkinkan ADB untuk 
mengesampingkan persyaratan tersebut. 

4.2 Untuk penugasan konsultasi OCB yang kemungkinan besar dapat dilayani 
secara memadai oleh ahli yang tersedia melalui industri konsultasi nasional (dan 
kecil kemungkinannya akan menarik pesaing asing), publikasi dapat dilakukan 
di pers nasional, buletin resmi pemerintah, atau situs web yang bebas dan dapat 
diakses secara publik. Seleksi OCB nasional tersebut biasanya untuk penugasan 
bernilai rendah. Iklan di CMS ADB dengan menggunakan CSRN sangat disarankan 
untuk penugasan konsultasi nasional semacam itu. Untuk tender kompetitif 
terbatas dan kontrak langsung atau SSS, iklan tidak diperlukan dan perusahaan 
yang ditunjuk dapat diminta untuk mengajukan pernyataan minat (EOI) melalui 
undangan.

2. Undangan untuk Memasukkan Pernyataan Berminat

4.3 Prakualifikasi peserta tender melalui REOI dan pembuatan daftar pendek 
dapat digunakan untuk semua pengadaan yang dikelola oleh peminjam, dan 

10 Untuk publikasi CSRN, lembaga penanggung jawab harus mendaftarkan diri ke ADB melalui 
email ke csrn@adb.org dengan melampirkan semua perincian yang relevan. Format standar 
CSRN biasanya digunakan. Setelah akun lembaga penanggung jawab dibuat, lembaga tersebut 
dapat mempublikasikan CSRN. Lembaga penanggung jawab disarankan untuk mengamankan 
kredensial akses ke CMS/CSRN.
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secara umum direkomendasikan untuk seleksi layanan konsultasi.11 REOI dalam 
format CSRN harus jelas dan tepat. REOI tersebut harus mencakup, paling tidak, 
kerangka TOR untuk penugasan tersebut, apakah berbasis masukan atau keluaran 
tergantung pada situasinya, dan, secara umum, alokasi anggaran untuk layanan 
konsultasi. Proses seleksi harus memberikan cukup waktu bagi konsultan yang 
tertarik untuk mengajukan EOI. Biasanya digunakan format standar CSRN. 

4.4 Untuk kontrak bernilai tinggi, periode iklan normal adalah tidak kurang 
dari 15 hari kalender jika menggunakan metode elektronik, seperti CMS, dengan 
penggabungan semua EOI secara elektronik, atau 30 hari kalender dalam kasus 
lainnya. Untuk kontrak bernilai rendah atau dalam situasi yang memerlukan 
mobilisasi cepat (misalnya, keadaan darurat), biasanya minimum 7 hari kalender 
harus diberikan jika digunakan pengajuan EOI secara elektronik (misalnya, melalui 
CMS). 

4.5 Setiap klarifikasi atau adendum CSRN harus didokumentasikan secara 
tertulis, dengan cara elektronik atau cara lainnya. Jika peminjam menggunakan 
CMS untuk iklan, perubahan konten CSRN dapat dilakukan dengan mengedit 
pemberitahuan. Semua konsultan yang menyatakan minat secara elektronik 
kemudian diberi tahu bahwa pemberitahuan tersebut telah diubah dan para 
konsultan tersebut dapat mengubah atau menarik EOI-nya masing-masing. 
Peminjam dapat menggunakan diskresi dalam menerima EOI yang terlambat jika 
jumlah EOI yang memenuhi syarat tidak mencukupi sebelum tenggat. Peminjam 
dapat memperpanjang periode CSRN atau mengiklankan kembali penugasan 
tersebut jika perlu. 

4.6 CSRN harus mencantumkan kriteria tujuan utama yang akan diberlakukan 
untuk menentukan daftar pendek perusahaan yang sesuai dari EOI yang diajukan 
untuk penugasan yang diberikan. Kriteria tersebut mencakup kompetensi teknis, 
pengalaman di tingkat negara dan/atau sektor, kemampuan pengelolaan dan 
organisasional, serta kriteria lain yang dicantumkan dalam CSRN (misalnya, kinerja 
masa lampau dalam kontrak konsultasi yang serupa). 

4.7 Jika sebuah perusahaan patungan mengajukan EOI, perusahaan tersebut 
harus mengajukan Memo Intensi untuk Mendirikan Perusahaan Patungan (Memo 
of Intent to Form a Joint Venture) yang secara eksplisit mengidentifikasi entitas 
pemimpin yang memiliki hak untuk melaksanakan semua bisnis atas nama 
perusahaan patungan tersebut dan berkomitmen untuk mengajukan perjanjian 
perusahaan patungan dengan syarat dan ketentuan yang dibutuhkan jika masuk 
dalam daftar pendek. Memo ini tidak diperlukan jika entitas tersebut ingin 
bergabung dengan entitas lainnya sebagai subkonsultan.

11 Tidak ada proses pembuatan daftar pendek untuk metode seleksi kualifikasi konsultan 
(consultants’ qualifications selection - CQS). CSRN mencantumkan syarat yang diperlukan 
untuk pengajuan penegasan EOI, jika ada, dan kriteria yang akan diterapkan untuk menentukan 
perusahaan yang paling memenuhi syarat. Perusahaan yang paling memenuhi syarat diminta 
untuk mengajukan proposal teknis-keuangan gabungan yang kemudian dinegosiasikan.
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3. Pembuatan Daftar Pendek

4.8 Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, lembaga penanggung jawab harus 
mengiklankan REOI dalam format CSRN yang mencantumkan kriteria yang akan 
diberlakukan untuk memilih daftar pendek peserta tender. Lembaga penanggung 
jawab tersebut dapat membatasi jumlah peserta tender yang muncul dalam daftar 
pendek dan kriteria objektif untuk melakukan hal tersebut harus dicantumkan 
dalam CSRN. Pembatasan tersebut tidak boleh merusak persaingan yang sehat. 
Perusahaan yang masuk dalam daftar pendek diundang untuk mengajukan 
penawaran melalui RFP. RFP akan memuat semua dokumen dan lembar isian yang 
disyaratkan.

4.9 Dalam hal OCB, daftar pendek dapat dibatasi hingga jumlah perusahaan 
yang wajar dalam situasi tersebut, sebagaimana tercantum dalam CSRN, dengan 
catatan bahwa pembatasan tersebut tidak merusak persaingan yang sehat. Dalam 
melaksanakan proses pembuatan daftar pendek, lembaga penanggung jawab harus 
terlebih dahulu melakukan tinjauan awal EOI untuk menyaring entitas yang tidak 
memenuhi persyaratan dasar penugasan—yaitu, entitas yang tidak berhak atau 
tidak memiliki latar belakang atau pengalaman dalam bidang tersebut. Hasil dari 
penyaringan pertama ini dinamakan daftar panjang “bersih”. Lembaga penanggung 
jawab kemudian harus melakukan penilaian yang lebih terperinci terhadap daftar 
panjang bersih tersebut dengan menggunakan kriteria utama yang dijelaskan dalam 
CSRN, untuk menyusun daftar pendek.

4. Permintaan Proposal 

4.10 Lembaga penanggung jawab mempersiapkan RFP spesifik untuk seleksi 
dengan menggunakan RFP standar yang diterbitkan oleh ADB, kecuali jika rencana 
pengadaan proyek menentukan penggunaan dokumentasi yang lain. RFP tersebut 
mencakup instruksi kepada konsultan, lembar data yang bersifat spesifik hanya 
bagi penugasan tersebut, TOR final, ketentuan umum kontrak, ketentuan khusus 
kontrak, dan lembar isian yang harus dilengkapi oleh perusahaan yang masuk daftar 
pendek. RFP tersebut harus mencakup kriteria evaluasi untuk proposal teknis 
dan lembar evaluasi rangkuman dan lembar evaluasi personel terkait. Kegagalan 
dalam menyediakan lembar evaluasi rangkuman dan lembar evaluasi personel akan 
membatalkan prosedur tender. 

4.11 Perusahaan yang masuk daftar pendek diundang untuk menanggapi 
dokumen RFP berdasarkan metode seleksi yang berlaku. Dokumen RFP tersebut 
memperinci prosedur untuk mendapatkan klarifikasi, menerbitkan adendum, 
mengajukan proposal teknis dan keuangan, menerima dan membuka proposal, 
menangani proposal yang terlambat atau tidak lengkap, serta evaluasi dan 
pemberian peringkat proposal. Untuk perincian lebih lanjut, lihat RFP standar.

5. Evaluasi

4.12 Setelah pengajuan RFP dilakukan, lembaga penanggung jawab 
melaksanakan evaluasinya dengan menerapkan kriteria evaluasi naratif dan 
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rangkuman yang berlaku untuk seleksi tersebut, yang dibagikan kepada peserta 
tender yang masuk daftar pendek sebagai bagian dari RFP. Proses evaluasi tersebut 
dapat berupa satu atau dua langkah, tergantung pada metode seleksi. Seleksi 
berbasis kualitas dan berbasis biaya terdiri dari dua langkah: evaluasi proposal 
teknis, diikuti dengan evaluasi proposal keuangan, dan kemudian menghitung skor 
final gabungan untuk setiap peserta tender, dengan pembobotan yang berlaku. 
Dalam kasus lainnya, seperti seleksi berbasis kualitas (quality-based selection - 
QBS), hanya ada evaluasi proposal teknis. Proposal keuangan perusahaan peringkat 
pertama kemudian dibuka dan dinegosiasikan.12 Untuk perincian lebih lanjut, lihat 
RFP standar.

6. Negosiasi Kontrak

4.13 Peminjam harus mengonfirmasi bahwa ketentuan yang diperlukan agar 
proyek dapat dimulai, jika ada, telah terpenuhi. Lembaga penanggung jawab 
kemudian menerbitkan surat undangan mengikuti negosiasi kepada peserta 
tender peringkat pertama. Surat undangan tersebut harus menetapkan ketentuan-
ketentuan utama yang harus dipenuhi agar negosiasi dapat dilanjutkan. Lampiran 2 
mencantumkan bidang-bidang utama yang akan dibahas dalam negosiasi kontrak.

7. Penjelasan

4.14 Peminjam harus menanggapi permintaan penjelasan dari konsultan yang 
tidak memenangkan tender yang telah mengajukan proposal sebagai tanggapan 
terhadap sebuah RFP. Kondisi penjelasan tersebut sedikit berbeda tergantung 
pada apakah masa sanggah berlaku.13 Penjelasan harus mencakup hanya substansi 
proposal peserta tender yang mengajukan permintaan, dan dalam situasi apa pun, 
perincian proposal peserta tender lainnya atau skornya tidak boleh didiskusikan. 
Lembaga penanggung jawab akan melaksanakan penjelasan tersebut secara 
pribadi, secara tertulis, atau melalui telepon atau tautan video pada waktu yang 
disepakati oleh kedua belah pihak. Penjelasan tidak dilakukan untuk pihak yang 
tidak masuk daftar pendek. 

4.15 Jika masa sanggah berlaku, masa tersebut biasanya dimulai setelah 
pemberitahuan niat untuk memberikan kontrak, dan peminjam harus menanggapi 
permintaan penjelasan sesuai dengan periode dan cara yang ditetapkan untuk 
tanggapan tersebut dalam dokumen penawaran yang relevan atau dalam aturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

12 Ini terjadi dalam pengajuan “dua-sampul” tipikal untuk QBS, ketika baik proposal teknis maupun 
keuangan diajukan pada saat yang sama dalam dua sampul tersegel yang terpisah. Namun, dalam 
kasus tertentu, peminjam dan ADB mungkin sepakat bahwa pengajuan proposal teknis saja 
dapat diminta untuk QBS, dan perusahaan yang mendapatkan skor teknis tertinggi kemudian 
akan diminta untuk mengajukan proposal keuangan yang kemudian dinegosiasikan.

13 Masa sanggah didefinisikan dalam dokumen penawaran yang relevan. Masa sanggah secara 
umum mengacu pada periode setelah pemberitahuan niat untuk memberikan kontrak, dan 
di dalam masa tersebut, setiap peserta yang tidak memenangkan tender dapat mengajukan 
keberatan terhadap pemberian kontrak tersebut. Buku Panduan Mengenai Masa Sanggah berisi 
perincian lebih lanjut.
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4.16 Jika masa sanggah tidak berlaku, peminjam harus menanggapi permintaan 
penjelasan setelah kontrak ditandatangani dengan perusahaan pemenang tender. 

4.17 Dalam kasus apa pun, konsultan yang tidak puas dengan penjelasan 
yang diberikan oleh lembaga penanggung jawab, atau yang pertanyaannya tidak 
dijawab oleh lembaga penanggung jawab, dapat menghubungi ADB untuk meminta 
penjelasan atau menyampaikan pengaduan. Buku Panduan Mengenai Pengaduan 
Terkait Tender berisi perincian lebih lanjut.

8. Kontrak dan Manajemen Kontrak

4.18 Kontrak menjadi efektif setelah lembaga penanggung jawab menerbitkan 
via email atau faks pemberitahuan untuk melanjutkan kepada konsultan, dengan 
salinan ke unit proyek. Setelah kontrak diberikan, dan pemberitahuan untuk 
melanjutkan diterbitkan, pelaksanaan kontrak dimulai. 

4.19 Setelah pemberian kontrak, sangat penting bahwa peminjam mengambil 
peran proaktif dalam mengelola kontrak tersebut untuk memberikan hasil yang 
bagus, dengan pengawasan dan administrasi terkait dilakukan oleh ADB. Hal ini 
mencakup di antaranya, penyusunan dan pelaksanaan rencana manajemen kontrak, 
serta pengawasan secara efektif dan efisien atas keluaran konsultan, jangka waktu, 
pembayaran, variasi, dan masalah skors atau pemutusan kontrak. Untuk kontrak 
konsultasi bernilai tinggi, harus ada fokus berkelanjutan oleh lembaga penanggung 
jawab pada manajemen kontrak yang efektif dan efisien berdasarkan kerangka 
kerja yang tercantum dalam rencana manajemen kontrak yang berlaku. Lembaga 
penanggung jawab terkait wajib secara aktif mengelola kontrak konsultasi di 
sepanjang durasi kontrak untuk memastikan bahwa kinerja konsultan memuaskan, 
bahwa pemangku kepentingan terkait terlibat secara memadai, dan bahwa semua 
persyaratan dan hasil pekerjaan kontrak dipenuhi secara tuntas. Buku Panduan 
Mengenai Manajemen Kontrak berisi perincian lebih lanjut. 

4.20 ADB membantu peminjam secara langsung dan tidak langsung dalam 
manajemen kontraknya, dengan menyediakan pelatihan, peningkatan kapasitas, 
dan nasihat ahli melalui staf proyek dan pengadaan ADB. Para staf ini akan makin 
sering dikirim ke lapangan untuk bekerja lebih erat dengan peminjam yang berada 
dalam lingkup kantor perwakilan ADB di negara berkembang anggotanya.

B. Perorangan 
1. Iklan dan Undangan untuk Memasukkan Pernyataan Berminat

4.21 Untuk penugasan konsultasi OCB bagi konsultan perorangan yang 
dibiayai seluruhnya atau sebagian dari pinjaman atau hibah ADB, atau dari dana 
yang dikelola ADB, yang cocok untuk atau yang diwajibkan untuk memasang 
iklan internasional, lembaga penanggung jawab harus menerbitkan CSRN yang 
secara spesifik meminta pengajuan EOI dari perorangan yang tertarik, kecuali 
dalam keadaan luar biasa dengan justifikasi kuat, yang memungkinkan ADB 
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untuk mengesampingkan persyaratan tersebut. Untuk penugasan konsultasi 
OCB yang kemungkinan besar dapat dilayani secara memadai oleh ahli yang 
tersedia melalui industri konsultasi nasional (dan kecil kemungkinannya akan 
menarik pesaing asing), publikasi dapat dilakukan di pers nasional, buletin resmi 
pemerintah, atau situs web yang bebas dan dapat diakses secara publik. Seleksi 
OCB nasional tersebut biasanya untuk penugasan bernilai rendah. Iklan di CMS 
ADB dengan menggunakan CSRN sangat disarankan untuk penugasan konsultasi 
nasional semacam itu. Untuk tender kompetitif terbatas dan kontrak langsung 
atau SSS, iklan tidak diperlukan dan perusahaan yang ditunjuk dapat diminta untuk 
mengajukan pernyataan minat (EOI) melalui undangan. 

4.22 Iklan melalui proses kompetitif terbuka merupakan cara seleksi untuk 
konsultan perorangan yang lebih disukai. Periode iklan normal adalah tidak kurang 
dari 7 hari kalender. Setiap klarifikasi atau adendum harus didokumentasikan secara 
tertulis, dan lembaga penanggung jawab dapat memperpanjang atau memasang 
kembali iklan tersebut jika perlu. REOI harus mencantumkan kriteria objektif utama 
untuk mengevaluasi EOI, termasuk kualifikasi, pengalaman, dan paparan negara 
dan regional.

2. Pembuatan Daftar Pendek dan Evaluasi

4.23 Untuk seleksi kompetitif, lembaga penanggung jawab mempersiapkan 
sebuah daftar pendek yang memuat setidaknya tiga kandidat yang memenuhi 
syarat, berdasarkan tinjauan kredensial awal dan penyaringan pihak yang tidak 
memenuhi persyaratan dasar penugasan, kecuali jika mengusulkan untuk 
menggunakan kontrak langsung kandidat tunggal atau tender kompetitif terbatas. 
Lembaga penanggung jawab kemudian mengevaluasi kandidat yang masuk daftar 
pendek secara lebih terperinci, dengan peringkat final berdasarkan kualifikasi, 
pengalaman, dan paparan negara dan/atau regional, dan faktor lainnya yang 
tercantum dalam kriteria yang berlaku untuk pembuatan daftar pendek dan 
evaluasi. Pembuatan daftar pendek dapat didukung oleh proses wawancara 
formal terhadap semua kandidat dalam daftar tersebut untuk menetapkan atau 
mengonfirmasi peringkat, yang perlu didokumentasikan dengan benar.

3. Negosiasi dan Penjelasan

4.24 Setelah identifikasi konsultan perorangan peringkat pertama, lembaga 
penanggung jawab menegosiasikan kontrak dengan kandidat tersebut. Sebelum 
memulai negosiasi, setelah lembaga penanggung jawab menyelesaikan evaluasi, 
lembaga penanggung jawab menerbitkan surat permintaan keterangan tidak 
mengikat kepada konsultan perorangan peringkat pertama untuk mengonfirmasi 
bahwa kandidat tersebut masih tertarik dengan, dan sanggup melaksanakan, 
penugasan tersebut. Negosiasi biasanya dilakukan melalui email dan, jika diwajibkan 
oleh rencana pengadaan proyek, akan menggunakan kontrak ADB standar untuk 
tujuan tersebut. 

4.25 Peminjam tidak wajib memberikan penjelasan kepada ahli perorangan 
yang tidak memenangkan tender, yang telah mengajukan EOI.
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4. Kontrak dan Manajemen Kontrak

4.26 Konsultan perorangan dapat dikontrak sebagai pekerja lepas atau 
dikontrak melalui perusahaan yang mempekerjakannya. Jika dikontrak sebagai 
pekerja lepas, lembaga penanggung jawab dan konsultan perorangan tersebut 
akan menegosiasikan dan menandatangani kontrak sendiri. Jika dikontrak melalui 
perusahaan, kontrak tersebut ditandatangani antara perusahaan yang relevan dan 
lembaga penanggung jawab, namun bergantung pada ketersediaan perorangan 
tersebut untuk melaksanakan penugasan. Perusahaan asal tersebut dapat 
membebankan sedikit biaya di muka untuk penggunaan konsultan perorangan 
tersebut, dengan catatan bahwa biaya di muka tersebut wajar dalam situasi tersebut 
dan didukung penuh oleh dokumentasi yang mungkin disyaratkan oleh lembaga 
penanggung jawab dalam negosiasi. Seperti halnya perusahaan, kontrak menjadi 
efektif setelah lembaga penanggung jawab menerbitkan pemberitahuan untuk 
melanjutkan kepada konsultan perorangan tersebut. 

4.27 Sangat penting bahwa peminjam mengambil peran proaktif dalam 
mengelola kontrak untuk memberikan hasil yang bagus, dengan pengawasan 
dan administrasi terkait dilakukan oleh ADB. Hal ini mencakup di antaranya, 
pengawasan secara efektif dan efisien atas keluaran konsultan, jangka waktu, 
pembayaran, variasi, dan masalah skors atau pemutusan kontrak. Lembaga 
penanggung jawab terkait wajib secara aktif mengelola kontrak konsultasi di 
sepanjang durasi kontrak untuk memastikan bahwa kinerja konsultan memuaskan, 
bahwa pemangku kepentingan terkait terlibat secara memadai, dan bahwa semua 
persyaratan dan hasil pekerjaan kontrak dipenuhi secara tuntas. ADB membantu 
peminjam secara langsung dan tidak langsung dalam manajemen kontraknya, 
dengan menyediakan pelatihan, peningkatan kapasitas, dan nasihat ahli melalui staf 
proyek dan pengadaan ADB.



V. Penyelesaian Pengaduan

5.1 Peminjam wajib menangani setiap keluhan terkait pengadaan secara 
objektif dan tepat waktu, dengan transparansi dan keadilan. Lampiran 7 peraturan 
pengadaan 2017 memberikan perincian tentang prosedur untuk menangani 
pengaduan terkait transaksi layanan konsultasi—dengan memperhatikan bahwa 
proses tersebut dapat berbeda tergantung pada apakah transaksi tersebut 
dikenakan tinjauan prakontrak atau tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling) 
oleh ADB berdasarkan rencana pengadaan proyek. Buku Panduan Mengenai 
(i) Pengaduan Terkait Tender, (ii) Masa Sanggah, dan (iii) Ketidakpatuhan dalam 
Pengadaan berisi perincian tambahan yang relevan.



Lampiran 1: Metode Seleksi dan Evaluasi 
untuk Perusahaan Konsultan

A. Seleksi Berbasis Kualitas dan Berbasis Biaya
A1.1 Seleksi. Ini adalah metode kompetitif yang membutuhkan pembuatan 
daftar pendek dan pengajuan proposal teknis dan keuangan terpisah pada saat yang 
sama (“dua sampul” atau, dalam hal penggunaan pengadaan elektronik, proposal 
keuangan dienkripsi dan dikunci secara digital). Seleksi Berbasis Kualitas dan 
Berbasis Biaya (quality- and cost-based selection - QCBS) mempertimbangkan baik 
kualitas maupun biaya dalam menentukan peringkat proposal, berdasarkan proporsi 
atau pembobotan terpilih yang bergantung pada sifat penugasan. QCBS sesuai 
jika (i) lingkup kerja dapat didefinisikan secara tepat, (ii) kerangka acuan (TOR) 
diperinci dengan baik dan jelas, dan (iii) waktu personel dan masukan lain yang 
diperlukan dapat diperkirakan dengan ketepatan yang wajar. Dokumen permintaan 
proposal (RFP) mencantumkan prosedur untuk evaluasi proposal yang responsif. 
Proposal perusahaan dengan skor kualitas-biaya tertimbang yang paling tinggi 
dianggap sebagai peringkat pertama. 

A1.2 Evaluasi. Pembobotan kualitas dan biaya dipilih berdasarkan kompleksitas 
dan dampak penugasan dan biasanya berkisar dari 90% hingga 70% untuk kualitas. 
Bisa jadi ada situasi luar biasa yang menjustifikasi rasio pembobotan kualitas dan 
biaya 50:50, yaitu jika layanan sudah relatif terstandardisasi, serta kualitas dan 
biaya sama pentingnya, misalnya, dalam seleksi agen pengadaan atau agen inspeksi. 
Dengan QCBS, evaluasi teknis dilaksanakan berdasarkan tipe proposal teknis 
yang digunakan dan penerapan nilai kualifikasi minimum (misalnya 750 dari 1.000 
poin). Salah satu dari ketiga jenis kriteria evaluasi proposal teknis utama berikut ini 
(atau kriteria yang disesuaikan) dapat digunakan: proposal teknis biodata (biodata 
technical proposal - BTP), proposal teknis sederhana (simplified technical proposal 
- STP), atau proposal teknis lengkap (full technical proposal - FTP). Proposal 
keuangan dibuka secara publik setelah evaluasi teknis dilakukan bagi semua 
perusahaan yang memenuhi nilai kualifikasi minimum dan skor keseluruhannya 
dihitung.

B. Seleksi Anggaran Tetap
A1.3 Seleksi. Metode seleksi ini secara substansial mirip dengan QCBS. 
Namun, dalam seleksi anggaran tetap (fixed budget selection - FBS), anggaran total 
untuk layanan disebutkan di dalam RFP dan tidak boleh dilampaui. FBS sesuai jika 
(i) TOR didefinisikan dengan tepat, (ii) masukan waktu dan personel dapat dinilai 
dengan akurat, dan (iii) perkiraan biaya dianggap cukup akurat dan memadai untuk 
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melaksanakan penugasan. RFP memperinci skor teknis minimum yang berlaku 
(biasanya 750 poin dari kemungkinan 1.000 poin), dan juga mencantumkan 
prosedur untuk evaluasi proposal responsif. Proposal perusahaan dengan skor 
teknis yang paling tinggi dalam anggaran yang telah ditetapkan akan dianggap 
sebagai peringkat pertama.

A1.4 Evaluasi. Serupa dengan QCBS, pada FBS, perusahaan yang masuk daftar 
pendek mengajukan proposal teknis dan keuangan dalam sampul terpisah pada 
saat yang sama. Pertama-tama terdapat evaluasi teknis, dengan menggunakan 
kriteria evaluasi FTP, STP, atau BTP (atau yang disesuaikan), jika ada, dan 
pemberlakuan nikai kualifikasi minimum (biasanya 750 dari 1.000 poin). Proposal 
keuangan semua perusahaan yang memenuhi kualifikasi kemudian dibuka. 
Perusahaan dengan skor teknis tertinggi di atas nilai kualifikasi minimum dan dalam 
anggaran yang ditetapkan akan dipanggil untuk menegosiasikan kontrak konsultasi.

C. Seleksi Biaya Terkecil
A1.5 Seleksi. Metode seleksi ini serupa dengan QCBS, yaitu bahwa proposal 
teknis dan keuangan kompetitif diminta dari perusahaan yang masuk daftar pendek. 
Seleksi biaya terkecil sesuai jika (i) nilai penugasan kecil dan (ii) penugasan bersifat 
standar atau rutin dalam kasus yang memiliki praktik dan standar yang telah mapan 
(misalnya, layanan audit atau inspeksi). RFP menetapkan skor teknis minimum yang 
berlaku (biasanya 750 poin dari kemungkinan 1.000 poin) dan mencantumkan 
prosedur untuk evaluasi proposal responsif. Proposal perusahaan dengan biaya 
terendah (dalam anggaran yang berlaku) dari proposal responsif yang memenuhi 
skor teknis minimum dianggap sebagai peringkat pertama. 

A1.6 Evaluasi. Serupa dengan FBS, perusahaan yang masuk daftar pendek 
mengajukan proposal teknis dan keuangan dalam sampul terpisah pada saat yang 
sama. Terdapat evaluasi teknis, dengan menggunakan kriteria evaluasi FTP, STP, 
atau BTP (atau yang disesuaikan), jika ada, dan pemberlakuan nikai kualifikasi 
minimum (biasanya 750 dari 1.000 poin). Proposal keuangan semua perusahaan 
dengan poin teknis di atas nilai kualifikasi minimum akan dibuka dan perusahaan 
dengan harga terendah akan dipanggil untuk menegosiasikan kontrak konsultasi.

D. Seleksi Berbasis Kualitas
A1.7 Seleksi. Dalam seleksi berbasis kualitas (QBS), hanya kualitas proposal 
teknis yang dievaluasi. Jika RFP mensyaratkan pengajuan proposal keuangan di 
samping proposal teknis, ini dapat dilakukan dalam sampul tersegel yang terpisah 
dan hanya proposal keuangan perusahaan yang memenuhi syarat secara teknis 
dengan peringkat tertinggi yang dibuka dan dinegosiasikan. Meminta pengajuan 
kedua proposal sekaligus dapat memperpendek waktu rekrutmen. Sebagai 
alternatif, RFP dapat mensyaratkan pengajuan proposal teknis saja. Dalam hal ini, 
perusahaan dengan proposal teknis peringkat pertama diminta untuk mengajukan 
proposal keuangan untuk negosiasi. QBS sesuai jika (i) penugasannya kompleks 
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atau sangat terspesialisasi dan TOR serta masukan konsultan yang tepat sulit untuk 
didefinisikan, (ii) dampak hilir penugasannya besar, dan (iii) penugasan dapat 
dilaksanakan dalam berbagai cara yang sangat berbeda sehingga proposal keuangan 
terkait kemungkinan akan sulit dibandingkan. 

A1.8 Evaluasi. Dalam QBS, yang masuk daftar pendek mengajukan proposal 
teknis. Lembaga penanggung jawab akan mengevaluasi proposal teknis yang 
diajukan, memberlakukan kriteria evaluasi FTP, STP, atau BTP (atau yang 
disesuaikan) yang relevan, sesuai kebutuhan. Perusahaan peringkat pertama, secara 
teknis, kemudian akan diundang untuk negosiasi kontrak, yang akan mencakup baik 
aspek teknis maupun keuangan.

E. Seleksi Kualifikasi Konsultan
A1.9 Seleksi. Serupa dengan QBS, seleksi kualifikasi konsultan (CQS) tidak 
berfokus pada biaya sebagai bagian dari proses evaluasi, tetapi hanya pada kualitas 
sebagaimana tercermin dalam pengajuan penegasan pernyataan minat (EOI) 
sebagai tanggapan terhadap permintaan EOI tersebut. Berdasarkan pengajuan 
EOI yang mencakup kualifikasi, pengalaman, paparan geografis, dan faktor relevan 
lainnya yang tercantum dalam permintaan EOI tersebut, perusahaan peringkat 
pertama diundang untuk mengajukan proposal teknis dan keuangan. CQS sesuai 
jika pembuatan daftar pendek dan persiapan, pengajuan, dan evaluasi dari lebih dari 
satu proposal teknis dan keuangan tidak terjustifikasi dan (i) perusahaan konsultan 
yang sangat terspesialisasi atau “butik” dipertimbangkan untuk penugasan karena 
kedalaman keahliannya di bidang spesifik; (ii) hanya sedikit perusahaan konsultan 
yang memenuhi syarat; (iii) nilai penugasan kecil; dan (iv) penugasan tersebut, 
biasanya, berjangka pendek. 

A1.10 Evaluasi. Dalam CQS, perusahaan yang dinilai memiliki kualifikasi dan 
referensi yang paling sesuai, memenuhi persyaratan pengalaman dan kompetensi 
yang ditetapkan, sebagaimana ditentukan dari EOI yang diajukan, dipanggil untuk 
mengajukan kombinasi proposal teknis-keuangan dan menegosiasikan kontrak 
konsultasi. Porsi teknis dari proposal biasanya berfokus pada biodata konsultan, 
seperti halnya BTP.



Lampiran 2: Isu Umum yang Dibahas 
dalam Negosiasi Kontrak

A. Mengonfirmasi dan Mengganti Personel
A2.1 Dengan catatan bahwa negosiasi kontrak dilakukan dalam masa berlaku 
awal proposal, konsultan harus mengonfirmasi ketersediaan anggota tim yang 
dinominasikan dalam proposal teknisnya. Konsultan harus memastikan bahwa 
semua personel yang diusulkan tersedia untuk berpartisipasi berdasarkan kontrak 
tersebut. Hal ini dapat dilakukan oleh konsultan dengan meminta ahli yang 
relevan untuk menandatangani pelaksanaan kontrak ini secara eksplisit. Lembaga 
penanggung jawab hanya boleh mengizinkan konsultan untuk mengganti personel 
dalam situasi luar biasa, sebagaimana tercantum dalam permintaan proposal 
yang relevan atau dokumen undangan lainnya (misalnya, terjadi keterlambatan 
panjang sebelum negosiasi yang melampaui masa berlaku proposal peserta tender, 
anggota tim yang diusulkan menjadi tidak tersedia akibat alasan yang berada di luar 
kendali peserta tender seperti sakit atau meninggal dunia, atau situasi luar biasa 
yang serupa). Kualifikasi dan pengalaman ahli pengganti harus sama dengan atau 
lebih baik daripada ahli awal yang memenuhi syarat, dan tingkat remunerasi yang 
diberlakukan tidak boleh melampaui tingkat yang dicantumkan pada awalnya dalam 
proposal keuangan entitas.

B. Mengidentifikasi Isu
A2.2 Surat undangan mengikuti negosiasi juga harus memasukkan informasi 
tentang isu yang diidentifikasi dalam evaluasi teknis atau keuangan yang dapat 
tunduk pada klarifikasi atau koreksi dalam negosiasi. Untuk seleksi berbasis kualitas 
dan berbasis biaya, seleksi anggaran tetap, dan seleksi biaya terkecil, negosiasi 
tentang aspek apa pun dari proposal harga peserta tender biasanya tidak diizinkan 
tanpa adanya kesalahan yang jelas atau situasi luar biasa lainnya.

C. Dokumentasi
A2.3 Sebelum negosiasi, konsultan terpilih harus mengajukan surat kuasa yang 
mengidentifikasi perwakilan sah entitas yang ditunjuk untuk menegosiasikan dan 
menandatangani kontrak, serta salinan akta pendirian legal atau pembentukan 
entitas. 
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A2.4 Saat negosiasi, lembaga penanggung jawab akan mengonfirmasi dukungan 
dan fasilitas yang akan diberikannya kepada konsultan dan menyepakati tanggung 
jawab timbal-balik dengan konsultan. Pernyataan tersebut harus dicatat dalam 
notulen negosiasi kontrak. Lembaga penanggung jawab juga akan memfinalisasi 
jumlah yang akan digunakan untuk kontrak, yang dialokasikan sebagai jumlah 
sementara untuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh konsultan seperti program 
pelatihan, lokakarya, dsb. 

A2.5 Lembaga penanggung jawab wajib membuat notulen poin penting diskusi 
dan kesepakatan yang dibahas dalam negosiasi kontrak. Notulen tersebut harus 
diberi tanggal dan ditandatangani oleh perwakilan sah lembaga penanggung jawab 
dan konsultan.



Layanan Konsultasi yang Dikelola oleh Peminjam ADB
Buku Panduan Mengenai Pengadaan

Porsi yang cukup besar dari pinjaman dan hibah ADB dibelanjakan pada perusahaan 
konsultan dan konsultan perorangan. Buku panduan ini memberi informasi mengenai 
seleksi, kontrak, dan pengawasan perusahaan konsultan dan konsultan perorangan oleh 
peminjam dan penerima hibah ADB berdasarkan kebijakan pengadaan 2017 ADB. Buku 
ini memperkenalkan proses seleksi konsultan yang lebih cepat, prosedur yang lebih 
mudah dan lebih fleksibel untuk menyeleksi konsultan, prinsip baru yang mendukung 
kualitas konsultasi dan nilai manfaat uang yang lebih baik, serta dukungan yang lebih 
kuat untuk perencanaan konsultasi dan manajemen kontrak.

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.
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