
Tentang Bank Pembangunan Asia

Visi ADB adalah kawasan Asia dan Pasifik yang bebas dari kemiskinan. Misinya adalah membantu negara-
negara berkembang yang menjadi anggotanya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup 
penduduknya. Meskipun Asia dan Pasifik telah mencapai banyak keberhasilan, kawasan ini tetap menjadi 
tempat tinggal dua pertiga dari penduduk miskin dunia: 1,8 milyar penduduk yang hidup dengan kurang dari 
$2 per hari, sementara 903 juta lainnya berjuang dengan kurang dari $1,25 per hari. ADB berkomitmen  untuk 
mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan yang berkelanjutan secara 
lingkungan, dan integrasi regional.

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

Dicetak di kertas daur ulang Dicetak di Filipina

Kebijakan  
Komunikasi 
Publik 2011
Pengungkapan dan  
Pertukaran Informasi

Bank Pembangunan Asia

Bank Pembangunan Asia
6 ADB Avenue, Mandaluyong City 
1550 Metro Manila, Filipina 
www.adb.org
Çap Fond Xeyr RPT124459



 Kebijakan  
 Komunikasi 
 Publik 2011
 Pengungkapan dan 
 Pertukaran Informasi

 Bank Pembangunan Asia



Dicetak di atas kertas daur ulang

Dokumen ini telah diterjemahkan dari Bahasa Inggris untuk menjangkau pengguna yang lebih luas. Meskipun ADB telah berusaha untuk 
memastikan ketepatan dari penerjemahan, namun, bahasa resmi Asian Development Bank (ADB) adalah Bahasa Inggris dan hanya dokumen 
asli yang ditulis dalam Bahasa Inggris yang merupakan teks yang otentik (resmi dan otoritatif). Segala sitiran harus mengacu ke dokumen 
aslinya dalam Bahasa Inggris.

© 2012 Bank Pembangunan Asia

Hak cipta dilindungi. Diterbitkan pada 2012. 
Dicetak di Filipina. 

ISBN 978-92-9092-583-5 (Tercetak)
ISBN 978-92-9092-584-2 (PDF)
Stok Publikasi No. RPT124459

Katalog dalam Terbitan

Bank Pembangunan Asia. 
 Kebijakan Komunikasi Publik 2012: Pengungkapan dan Pertukaran Informasi.
Mandaluyong City, Filipina: Bank Pembangunan Asia, 2012. 

1. Pengungkapan informasi.   2. Pertukaran informasi.   3. Bank Pembangunan Asia.    
I. Bank Pembangunan Asia. 

Dengan menunjuk atau mengacu pada satu teritori atau wilayah geografis tertentu, atau dengan menggunakan istilah “negara” dalam 
dokumen ini, ADB tidak bermaksud memberikan penilaian tertentu terhadap status hukum atau status lainnya dari teritori atau wilayah 
tersebut.

ADB mendorong pencetakan atau penggandaan informasi yang khusus hanya diperuntukkan penggunaan pribadi dan nonkomersial 
dengan pengakuan secara semestinya terhadap ADB. Para pengguna dilarang untuk menjual kembali, mengedarkan kembali, atau 
membuat kerja-kerja turunan untuk tujuan-tujuan komersial tanpa pernyataan ijin tertulis dari ADB. 

Catatan: Dalam publikasi ini, “$” mengacu pada dollar Amerika Serikat. 

Bank Pembangunan Asia 
6 ADB Avenue, Mandaluyong City 
1550 Metro Manila, Filipina 
Tel +63 2 632 4444 
Fax +63 2 636 2444 
www.adb.org 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 
Public Information and Disclosure Unit (Info Unit)
Department of External Relations 
Fax +63 2 636 2649
disclosure@adb.org

Lebih lanjut silahkan membaca: http://www.adb.org/Disclosure

Ini merupakan versi typeset dari kertas kebijakan resmi yang disetujui oleh Dewan Direktur Asian Development Bank pada  
25 Oktober 2011.



iii

Daftar isi KEBIJAKAN  
KOMUNIKASI  
PUBLIK 2011

Singkatan iv
Daftar Istilah  v
Kelompok Tinjauan  vi
Rangkuman Eksekutif  1
 1 Pengantar 5
 2 Pengalaman ADB dalam Komunikasi Publik  6

Tujuan Kebijakan  6
Penilaian tentang Pelaksanaan Kebijakan 7

 3 Tren-Tren Global Terkini dalam Komunikasi Publik  9
 4 Usulan Perbaikan Kebijakan 2005  10
 5 Kebijakan  12
 6 Rincian Pengungkapan Informasi 14

Strategi-Strategi Kemitraan Negara dan Strategi- Strategi Kerja Sama Regional  14
Proyek dan Program  15
Informasi Lain Mengenai Proyek dan Program  19
Kebijakan dan Strategi  20
Aturan-Aturan dan Prosedur-Prosedur Operasional  21
Informasi Lain  21
Perkecualian Dalam Pengungkapan Informasi  23

 7 Pendekatan Komunikasi Publik 27
Khalayak Sasaran  27
Pendekatan-Pendekatan untuk Menjangkau Khalayak Sasaran 27
Penerjemahan 28

 8 Pengaturan Pelaksanaan  29
Peran dan Tanggung Jawab 29
Prosedur-Prosedur untuk Mengakses Informasi 32
Pemantauan dan Pelaporan 34
Tanggal Berlaku Kebijakan dan Tinjauan Kebijakan 34

 9 Implikasi Sumber Daya 35
10 Tinjauan Kepatuhan 36
Apendiks

1. Proses Konsultasi Eksternal  37
2. Pengungkapan Informasi di Bank-Bank Pembangunan Multilateral Lain  39
3.  Perbandingan antara Kebijakan Komunikasi Publik 2005, Dokumen Terbatas  

(R-Paper) tentang Tinjauan terhadap Kebijakan Komunikasi Publik, dan 
Kebijakan-Kebijakan tentang Akses terhadap Informasi Wolrd Bank dan  
Inter-American Development Bank  44

4. Kerangka Kerja Hasil untuk Kebijakan Komunikasi Publik  52



iv

SingkatanKEBIJAKAN  
KOMUNIKASI  
PUBLIK 2011

ADB – Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia)
ADF – Asian Development Fund (Dana Pembangunan Asia)
AfDB – African Development Bank (Bank Pembangunan Afrika)
CPS – country partnership strategy (strategi kemitraan negara)
DEC – Development Effectiveness Committee (Komite Keefektifan Pembangunan)
DER – Department of External Relations (Departemen Hubungan Luar)
DMC – developing member country (negara berkembang yang menjadi anggota)
EBRD –  European Bank for Reconstruction and Development 

(Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan)
EIA – environmental impact assessment (pengkajian dampak lingkungan)
EIB – European Investment Bank (Bank Investasi Eropa)
IAP – independent appeals panel (panel banding independen) 
IDB – Inter-American Development Bank (Bank Pembangunan Antar-Amerika)
IED – Independent Evaluation Department (Departemen Evaluasi Independen)
IEE – initial environmental examination (pengujian lingkungan awal)
IFC – International Finance Corporation (Korporasi Keuangan Internasional)
IPP – indigenous peoples plan (rencana tentang masyarakat adat)
IPSA – initial poverty and social analysis (analisis kemiskinan dan sosial awal)
MIGA –  Multilateral Investment Guarantee Agency 

(Badan Jaminan Investasi Multilateral)
NGO – nongovernment organization (organisasi nonpemerintah)
OAI – Office of Anticorruption and Integrity (Kantor Antikorupsi dan Integritas)
PDS – project data sheet (lembar data proyek)
PDAC –  Public Disclosure Advisory Committee 

(Komite Penasehat Pengungkapan Publik)
RCS – regional cooperation strategy (strategi kerja sama regional)
RRP –  report and recommendation of the President 

(laporan dan rekomendasi Presiden)
TA – technical assistance (bantuan teknis)



v

Daftar Istilah

penduduk yang  
terkena dampak 

– orang-orang yang mungkin mendapatkan manfaat atau terkena dampak 
merugikan dari satu proyek atau program yang didukung oleh Asian 
Development Bank (ADB) 

Dewan – kecuali disebutkan berbeda, mengacu pada Dewan Direktur ADB 
peminjam – ketika diterapkan pada satu proyek yang dijamin pemerintah, berarti 

penerima bantuan ADB 
klien – ketika diterapkan pada satu proyek yang tidak dijamin pemerintah, berarti 

peminjam, penerima manfaat jaminan, manajer investasi, penanam modal, 
atau entitas serupa yang mendapatkan pinjaman atau jaminan dari ADB 
atau dimana ADB berinvestasi

penyelesaian – mengacu pada satu dokumen, berarti persiapan sampai dan terma-
suk tahap dimana dokumen tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan 
departemen ADB yang bertanggung jawab atas penyusunannya 

laporan akhir – satu laporan yang (i) secara resmi telah dikirimkan kepada ADB sebagai 
satu laporan akhir, (ii) yang telah ditetapkan oleh ADB mempunyai kualitas 
yang memadai untuk digunakan dalam mempersiapkan satu proyek atau 
program yang didukung ADB, dan (iii) tidak perlu lagi diubah lebih lenjut 

proyek yang tidak 
dijamin pemerintah 
(nonsovereign project) 

– segala proyek yang didanai oleh satu pinjaman, jaminan, penyertaan 
modal, atau kesepakatan pembiayaan lain yang (i) tidak dijamin oleh satu 
negara anggota atau satu pemerintah; atau (ii) dijamin oleh satu negara 
anggota atau satu pemerintah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan 
yang tidak membolehkan ADB, jika penjamin gagal memenuhi kewajiban-
nya, untuk mempercepat, menghentikan sementara, atau membatalkan 
segala pinjaman atau jaminan lain antara ADB dengan negara anggota 
yang bersangkutan 

proyek yang dijamin 
pemerintah  
(sovereign project)

– segala proyek yang didanai oleh satu pinjaman, hibah, atau kesepaka-
tan pembiayaan lain yang (i) diberikan kepada satu negara anggota, atau 
(ii) dijamin oleh satu negara anggota 

setelah – “setelah” persetujuan, pengedaran, penyelesaian, pengesahan, pemba-
hasan, pengeluaran, penerimaan, atau penyerahan, berarti segera setelah 
secara masuk akal praktis, dan tidak lebih dari 2 minggu (14 hari kalender) 
menyusul tanggal persetujuan, pengedaran, penyelesaian, pengesahan, 
pembahasan, pengeluaran, penerimaan, atau penyerahan.
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Rangkuman Eksekutif

K ebijakan Komunikasi Publik Asian Development 
Bank (ADB) merupakan sebuah dokumen hidup 
yang memandu upaya-upaya lembaga terse-
but untuk menjadi transparan dan akuntabel 

terhadap orang-orang yang dilayaninya. Kebijakan ini 
mengakui bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat 
penting untuk mewujudkan keefektifan pembangunan. 
Visi ADB untuk mewujudkan Asia dan Pasifik yang bebas 
dari kemiskinan tidak bisa tercapai apabila ADB tidak 
menyadari kebutuhan para pemangku kepentingannya 
dan sebaliknya apabila para pemangku kepentingannya 
tidak memahami dan mendukung peran dan operasi ADB 
di kawasan ini. 

Kebijakan 2005 menawarkan pengungkapan informasi 
sekaligus hubungan luar sehingga menjadikannya satu 
dokumen pemandu yang menyeluruh untuk memberikan 
informasi dan melibatkan para anggota ADB, para pemuka 
pendapat dan pengambil keputusan, masyarakat sipil, 
akademisi, media, dan mereka yang bisa terkena dampak 
aktivitas-aktivitas ADB. Sebagai satu bagian penting 
dalam tata kelola kelembagaan ADB, kebijakan mengakui 
hak orang-orang (penduduk) untuk mencari, mengakses, 
dan meneruskan informasi tentang operasi-operasi ADB. 
Kebijakan ini juga menyoroti peran menentukan yang 
dimainkan komunikasi dalam mendorong transparansi 
dan akuntabilitas, dan pada akhirnya dalam memperbaiki 
keefektifan pembangunan ADB. 

Tinjauan terhadap kebijakan komunikasi publik 2005. 
Kebijakan yang dikeluarkan tahun 2005 mensyaratkan 
dilakukannya satu tinjauan menyeluruh 5 tahun setelah 
kebijakan berlaku. Oleh karena itu, ADB meluncurkan 
sebuah tinjauan pada Februari 2010 untuk mengkaji 
keefektifan kebijakan dan merekomendasikan perubahan-
perubahan yang diperlukan untuk memperbaiki dan 
memperkuatnya. 

Tinjauan melibatkan perorangan-perorangan dan 
organisasi-organisasi yang berkepentingan. Draf-draf 
konsultasi diluncurkan pada Juni dan November 2010. 

Diskusi-diskusi tentang kebijakan tersebut diselenggarakan 
secara luas dengan berbagai pemangku kepentingan yang 
luas di sejumlah negara anggota ADB di dalam dan di luar 
Asia dan Pasifik. ADB juga melakukan dua survei global 
terhadap para pemangku kepentingannya untuk mengukur 
persepsi mereka tentang kinerja dan komunikasi ADB. 
Dokumen ini mempertimbangkan komentar-komentar 
internal dan eksternal yang diterima dan temuan-temuan 
dari survei persepsi global. 

Pengalaman dengan kebijakan komunikasi publik 
2005. Ketika diadopsi pada April 2005, Kebijakan 
Komunikasi Publik (Public Communications Policy) 
dianggap progresif dan berada di lini depan dalam praktik-
praktik unggulan diantara bank-bank pembangunan 
multilateral. Sejak itu, ADB telah mengambil langkah-
langkah penting dalam komunikasi publik. Kebijakan 
tersebut membuat perubahan budaya yang besar di 
dalam ADB sedemikian rupa sehingga pengungkapan 
informasi sekarang ini dipandang sebagai prosedur 
operasional baku bagi semua proyek ADB. Dalam 2007 
Global Accountability Report yang diterbitkan oleh One 
World Trust, ADB menerima skor 100% untuk praktik 
baik dalam hal transparansi. Strategi hubungan luar ADB, 
yang mendukung kebijakan tersebut, telah mengarah 
pada upaya-upaya yang lebih proaktif dan tepat sasaran 
untuk meningkatkan profil ADB dan berbagi informasi 
tentang kerja-kerjanya. ADB telah meningkatkan profilnya 
secara signifikan di media papan atas melalui aktivitas-
aktivitas penjangkauan dan keterlibatan Manajemen dan 
staf sebagai pembicara di forum-forum dan konferensi-
konferensi internasional yang besar. Selain itu, jumlah 
dokumen yang dimuat di situs web ADB telah meningkat 
145% sejak 2005. Dari lebih dari 6.000 permintaan 
luar yang diterima untuk mendapatkan informasi, 
ADB memberikan informasi kepada 95% dari semua 
permintaan informasi yang diterima. 

Perubahan lingkungan. Meskipun telah mencapai 
banyak kemajuan, ADB berkomitmen untuk lebih 
transparan lagi di masa mendatang. Langkah-langkah dari 
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lembaga-lembaga publik untuk menjadi lebih transparan 
telah meningkatkan ekspektasi publik. Baru-baru ini, 
bank-bank pembangunan multilateral telah mengadopsi, 
atau mulai menyusun, kebijakan-kebijakan baru tentang 
akses untuk mendapatkan informasi yang meningkatkan 
transparansi. Meskipun di banyak bidang ADB tetap 
menjadi pelopor, ada sejumlah bidang dimana ADB 
tertinggal dan harus menyelaraskan tingkat pengungkapan 
informasi dengan para komparatornya. ADB juga harus 
meningkatkan upaya-upayanya untuk memastikan 
bahwa informasi yang disediakannya menjangkau orang-
orang yang berkepentingan. Teknologi-teknologi baru 
seperti jejaring sosial dan aplikasi-aplikasi yang bersifat 
mobile (bergerak) memberi peluang-peluang baru bagi 
ADB untuk menjangkau khalayak yang diinginkannya. 
Pada saat yang sama, ADB mengakui bahwa banyak 
kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang tidak 
mempunyai akses teknologi dan oleh karena itu metode-
metode komunikasi yang lebih tradisional tetap penting. 
Strategy 2020, kerangka kerja strategis jangka panjang 
ADB yang disetujui pada 2008, mengakui pentingnya 
akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi dalam operasi-
operasi dan aktivitas-aktivitas ADB. 

Pendekatan umum dan pelaksanaan kebijakan 
komunikasi publik 2005 dinilai baik. Tinjauan terhadap 
kebijakan komunikasi publik 2005 menyimpulkan 
bahwa kebijakan tersebut pada dasarnya baik dan telah 
dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu arah kebijakan 
tidak akan berubah. 

Pembaharuan kebijakan. Tinjauan kebijakan 
mengidentifikasi lima bidang yang perlu dilakukan 
perubahan untuk menjaga agar ADB tetap berada di 
lini depan dalam praktik-praktik unggulan. Revisi-revisi 
utama yang dilakukan adalah sebagai berikut:

(i) Panel banding independen ditambahkan. 
Selain Komite Pengarah Pengungkapan 
Informasi Publik (Public Disclosure Advisory 
Committee), yang merupakan mekanisme 
banding internal untuk menangani permintaan-
permintaan informasi yang ditolak, ADB akan 
memperkenalkan panel banding independen 
sebagai tingkatan banding yang kedua untuk 
meningkatkan kredibilitas dan fungsi dari 
proses banding. 

(ii) Perkecualian untuk pengungkapan infor-
masi diperjelas. Daftar perkecualian untuk 
pengungkapan informasi telah diperjelas. Judul-
judul telah ditambahkan untuk menekankan 
tujuh jenis informasi yang dikecualikan dalam 

pengungkapan informasi. Cakupan sejumlah 
perkecualian telah diperketat dengan menen-
tukan kerugian yang bisa diakibatkan oleh 
pengungkapan informasi yang bersangkutan 
terhadap kepentingan yang dilindungi oleh 
perkecualian.

(iii) Akses terhadap pengambilan keputusan 
Dewan Direktur ADB ditingkatkan. 
Mayoritas dokumen Dewan Direktur ADB 
akan diungkapkan secara simultan kepada 
publik dan kepada Dewan. Ini termasuk 
proposal-proposal pinjaman untuk proyek-
proyek yang dijamin pemerintah dan proposal-
proposal final strategi-strategi kerja sama 
regional dan strategi-strategi kemitraan 
negara, atas persetujuan negara anggota 
yang bersangkutan untuk pengungkapan dini 
seperti itu, dan proposal-proposal kebijakan 
dan dokumen-dokumen strategi yang telah 
melewati satu proses konsultasi publik. Ini 
akan meningkatkan partisipasi para pemangku 
kepentingan dalam proses pengambilan 
keputusan ADB. Transkrip-transkrip verbatim 
dari pertemuan-pertemuan Dewan bisa juga 
diungkapkan setelah 10 tahun, dengan catatan 
dokumen-dokumen tersebut tidak berisi atau 
mengacu pada informasi yang masuk dalam 
perkecualian kebijakan. 

(iv) Pendekatan komunikasi publik diperbaharui. 
Untuk mendukung kebijakan, strategi hubungan 
luar yang dinyatakan dalam dokumen kebijakan 
2005 telah disederhanakan agar fokus pada 
komunikasi publik. Pendekatan komunikasi 
publik ADB menekankan perlunya untuk 
mengintensifkan komunikasi dengan khalayak 
ADB untuk menjawab tantangan-tantangan yang 
berkembang di Asia dan Pasifik. Pendekatan 
yang diperbaharui ini akan memastikan bahwa 
komunikasi ADB semakin efektif dan sepenuhnya 
selaras dengan Strategy 2020. ADB juga akan 
menanggapi perubahan-perubahan harapan 
dari para pemangku kepentingan. Pendekatan 
komunikasi publik akan lebih bisa disesuaikan 
dengan kebutuhan khalayak-khalayak tertentu. 
Keterlibatan dengan penduduk yang terkena 
dampak dan para pemangku kepentingan lain 
yang berkepentingan dalam seluruh siklus 
proyek akan diperkuat dengan memastikan 
bahwa aspek-aspek komunikasi dan pertukaran 
informasi yang penting diintegrasikan ke dalam 
proyek-proyek dan program-program yang 
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Direktur sebagai informasi harus dimuat di situs 
web ADB setelah dieedarkan kepada Dewan 
Direktur. Mayoritas dokumen Dewan Direktur 
yang diserahkan kepada Dewan Direktur untuk 
dipertimbangkan harus dimuat di situs ADB 
sebelum disetujui atau disahkan oleh Dewan 
Direktur. Dokumen-dokumen Dewan Direktur 
yang lain wajib dimuat di situs web ADB setelah 
disetujui dan disahkan oleh Dewan.

(ii) Sikap yang mendukung pengungkapan 
informasi. Kebijakan ini dilandasi pada 
satu sikap yang mendukung pengungkapan 
informasi. Semua dokumen yang dihasilkan 
ADB atau disyaratkan untuk dihasilkan oleh 
ADB dengan demikian bisa diungkapkan kecuali 
dokumen-dokumen tersebut berisi informasi 
tertentu yang masuk dalam perkecualian 
kebijakan. 

(iii) Hak untuk mengakses dan meneruskan 
informasi dan gagasan. ADB mengakui hak 
orang-orang untuk mencari, menerima, dan 
meneruskan informasi dan gagasan tentang 
aktivitas-aktivitas yang didukung ADB. ADB 
berkewajiban memberikan informasi secara 
tepat waktu, jelas dan relevan. Informasi wajib 
diberikan kepada penduduk yang terkena 
dampak dan para pemangku kepentingan lain, 
termasuk perempuan, penduduk miskin, dan 
kelompok-kelompok rentan lain sedini mung-
kin agar mereka bisa memberikan masukan 
yang bermakna bagi desain dan pelaksanaan 
proyek. ADB tidak boleh mengungkapkan 
informasi secara selektif. Orang-orang akan 
mendapatkan akses yang setara terhadap 
informasi yang disediakan ADB sesuai dengan 
kebijakan ini. 

(iv) Rasa memiliki dari negara. ADB mengakui 
arti penting rasa memiliki negara atas aktivitas-
aktivitas yang didukung ADB di negara-negara 
berkembang yang menjadi anggotanya. Oleh 
karena itu, sebelum mengungkapkan dokumen-
dokumen tertentu, pandangan negara-negara 
tersebut harus dipertimbangkan terkait dengan 
isi serta waktu pengungkapan dokumen-
dokumen tersebut. 

(v) Perkecualian yang terbatas. Pengungkapan 
informasi dengan perkecualian-perkecualian 
yang terbatas. ADB akan mengungkapkan 
semua informasi yang dihasilkannya atau yang 
disyaratkan untuk dihasilkannya kecuali apabila 
informasi tersebut masuk dalam perkecualian 

didukung ADB. ADB juga akan meningkatkan 
penyebaran produk-produk pengetahuannya—
secara online dan dalam bentuk cetakan—
untuk mendukung pembangunan ekonomi yang 
berbasis pengetahuan di kawasan. Selain itu, 
ADB akan menggunakan platform-platform 
lain seperti konferensi-konferensi regional dan 
nasional untuk menyebarkan produk-produk 
pengetahuannya dan melakukan pertukaran 
pandangan dengan para pejabat pemerintah dan 
khalayak-khalayak utama lainnya. 

(v) Perubahan-perubahan lain. Revisi-revisi lain 
mencakup klarifikasi bahasa, pemutakhiran, 
penyelarasan dengan proses-proses bisnis 
ADB yang disederhanakan, dan hak prerogatif 
ADB untuk membatasi akses terhadap 
informasi dalam keadaan-keadaan khusus. 
Selain itu juga meningkatkan pengungkapan 
informasi seperti penerjemahan lembar data 
proyek ke dalam bahasa-bahasa nasional yang 
relevan untuk meningkatkan pemahaman para 
pemangku kepentingan dalam negeri mengenai 
proyek-proyek ADB, pengungkapan laporan 
proyek yang sudah diaudit, dan pengungkapan 
gaji pokok Manajemen dan para anggota 
Dewan Direktur. 

Kebijakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan 
kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap 
ADB dan kemampuan mereka untuk terlibat dengan 
ADB. Dengan demikian hal tersebut akan meningkatkan 
dampak pembangunan operasi-operasi ADB. Hal-hal 
yang mendasar dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

(i) Pengungkapan informasi secara proaktif. 
ADB berkewajiban untuk secara proaktif 
menyebarkan pengetahuan dan informasi 
tentang pekerjaan serta pendapat-pendapatnya 
kepada para pemangku kepentingan dan publik. 
Situs web ADB akan menjadi alat utama untuk 
melakukan pengungkapan informasi secara 
proaktif ini. Informasi juga bisa diungkapkan 
dengan cara-cara lain sesuai dengan kebutuhan. 
Pengungkapan secara proaktif akan mengikuti 
batas waktu yang ditetapkan guna memfasilitasi 
partisipasi para pemangku kepentingan dalam 
pengambilan keputusan ADB. ADB. juga harus 
mengungkapkan informasi untuk menanggapi 
permintaan-permintaan perorangan. Kecuali 
jika dilarang oleh ketentuan-ketentuan lain 
yang ada di dalam kebijakan maka dokumen-
dokumen yang diserahkan kepada Dewan 

Rangkuman Eksekutif
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kebijakannya. Untuk meningkatkan kredibilitas 
proses banding, maka proses banding tahap 
kedua akan bersifat independen dari ADB. 
Permintaan banding juga bisa diajukan kepada 
komite penasehat pengungkapan informasi 
publik (public disclosure advisory committee) 
untuk membatalkan perkecualian-perkecualian 
yang ditetapkan kebijakan yang membatasi 
akses terhadap informasi yang diminta dengan 
landasan bahwa kepentingan publik untuk 
mengungkapkan informasi tersebut lebih besar 
daripada kerugian yang bisa ditimbulkannya. 

Pengaturan internal mengenai pelaksanaan kebijakan 
ini tidak akan berubah. Walaupun demikian, harus ada 
komitmen untuk menyediakan sumber daya-sumber daya 
tambahan untuk mendukung peningkatan upaya-upaya 
komunikasi publik dan panel banding independen.

kebijakan. ADB berhak untuk tidak mengikuti 
perkecualian kebijakan tersebut jika ADB 
memutuskan bahwa kepentingan publik 
dalam mengungkapkan informasi lebih besar 
daripada kerugian yang bisa ditimbulkan oleh 
pengungkapan informasi tersebut. ADB dalam 
keadaan-keadaan luar biasa juga mempunyai 
hak untuk tidak mengungkapkan informasi 
yang biasanya akan diungkapkannya jika ADB 
memutuskan bahwa pengungkapan seperti itu 
akan atau kemungkinan akan mengakibatkan 
lebih banyak kerugian daripada manfaat. 

(vi) Hak untuk mengajukan banding. Kebijakan 
ini mengakui bahwa mereka yang mengajukan 
permintaan informasi memiliki hak untuk 
mengikuti proses banding dua tahap jika 
mereka meyakini bahwa ADB telah menolak 
permintaan mereka dengan melanggar 

Kebijakan Komunikasi Publik 2011
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Pengantar

1. Dokumen ini memperbaharui Kebijakan 
Komunikasi Publik1 yang diadopsi Asian Development 
Bank (ADB) pada 2005. Sesuai dengan persetujuan 
Dewan Direktur ADB pada 25 Oktober 2011 dan dengan 
tanggal berlaku pada 2 April 2012, kebijakan yang 
dijelaskan dalam dokumen ini menggantikan ketentuan-
ketentuan yang ada dalam kebijakan 2005. 

2. Transparansi dan komunikasi publik yang proaktif 
tetap menjadi pegangan kebijakan saat ini. Dengan 
mengantikan dua kebijakan terpisah tentang informasi 
dan pengungkapan informasi, kebijakan 2005 membentuk 
satu pendekatan yang lebih kuat dan terfokus terhadap 
upaya-upaya komunikasi ADB. Kebijakan 2005 juga 
menggambarkan satu perubahan besar dalam sikap ADB 
tentang pengungkapan informasi dan peran hubungan 
luar dalam mendukung keefektifan pembangunan ADB. 
Sesuai ketentuan kebijakan 2005, sebuah tinjauan yang 
menyeluruh dimulai pada 2010.

3. Tinjauan terhadap kebijakan 2005 dipandu oleh 
sebuah komite pengarah yang diketuai oleh direktur 
jenderal pelaksana (managing director general). 
ADB mengundang pandangan dari para stafnya 
tentang pengalaman mereka mengenai kebijakan 
dan bagaimana memperbaiki kebijakan tersebut. ADB 
juga meminta para pemangku kepentingan eksternal 
untuk memberikan umpan balik tentang kebijakan dan 
pelaksanaannya, serta usulan-usulan perbaikan. Selain 
meminta komentar tertulis, ADB menyelenggarakan 
20 lokakarya konsultasi di dalam negeri di 12 negara 
anggota untuk mendapatkan pandangan berbagai 
pemangku kepentingan yang berkepentingan, termasuk 
penduduk yang terkena dampak. Lebih dari 500 orang 
berpartisipasi dalam lokakarya-lokakarya tersebut 
(Apendiks 1 menjelaskan proses konsultasi eksternal). 
Dokumen ini mempertimbangkan input-input yang telah 
diterima.

1  ADB. 2005. The Public Communications Policy of the Asian Development Bank: Disclosure and Exchange of Information. Manila.
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Pengalaman ADB 
dalam Komunikasi Publik

Tujuan Kebijakan 

4. ADB berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan 
dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, 
pertumbuhan yang berkelanjutan secara lingkungan, 
dan integrasi regional. Untuk mencapai tujuan ini, 
ADB mendanai beragam proyek dan aktivitas-aktivitas 
lain untuk mendukung pembangunan. Agar proyek-
proyeknya memenuhi tuntutan dan efektif, ADB harus 
meminta pandangan para peminjam dan kliennya, para 
mitra, dan para pemangku kepentingan lainnya serta 
membuat mereka selalu mengetahui perkembangan 
tentang aktivitas-aktivitasnya. Aliran informasi dua 
arah antara ADB dan para pemangku kepentingannya 
sangat menentukan dalam membangun pemahaman 
dan kepercayaan satu sama lain. Hal ini akan menjadi 
landasan kemitraan yang tak tergoyahkan. Transparansi 
tentang proyek-proyek dan aktivitas-aktivitasnya penting 
bagi ADB untuk mendapatkan kepercayaan dari para 
pemangku kepentingannya. Hal ini menjadi sesuatu yang 
mendasar bagi keberhasilan suatu proyek. Lebih jauh 
lagi, satu prinsip utama tata kelola yang baik yang menjadi 
pegangan lembaga mana pun adalah bahwa lembaga 
tersebut dapat bertanggung gugat atau akuntabel atas 
semua tindakan-tindakannya. Transparansi merupakan 
satu persyaratan bagi akuntabilitas. 

5. Tujuan keseluruhan kebijakan ini adalah untuk 
meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan 
dan kemampuan mereka untuk terlibat dengan ADB. 
Kebijakan ini mengakui hak orang-orang untuk mencari, 
menerima, dan meneruskan informasi tentang operasi-
operasi ADB. Kebijakan ini mendukung pertukaran 
pengetahuan dan memungkinkan pembangunan yang 
partisipatif atau komunikasi dua arah dengan penduduk 

2 ADB. 2008. Strategy 2020: The Long-Term Strategic Framework of the Asian Development Bank, 2008–2020. Manila.
3  Disahkan pada 2 Maret 2005 oleh lebih dari 100 negara dan organisasi-organisasi pembangunan, termasuk ADB dan 19 dari negara-negara 

berkembang yang menjadi anggotanya.

yang terkena dampak. Kebijakan ini dilandaskan pada 
sikap yang berpihak pada pengungkapan informasi 
kecuali ada alasan yang mendesak untuk tidak 
melakukan pengungkapan. Kebijakan ini mengharuskan 
ADB berkomitmen untuk mengungkapkan informasi 
kelembagaan, keuangan, dan yang berkaitan dengan 
proyek secara proaktif melalui situs webnya, dengan 
mengikuti batas waktu yang ketat, dan juga menyediakan 
mekanisme-mekanisme untuk menangani tanggapan-
tanggapan dan pengaduan-pengaduan. Untuk 
meningkatkan dampak pembangunan dari operasi-
operasi ADB, kebijakan ini meningkatkan kesadaran dan 
pemahaman tentang ADB dan operasi-operasinya. Hal 
ini dilakukan terutama dengan meningkatkan aktivitas-
aktivitas komunikasi publik dan membangun hubungan 
dengan para pengambil keputusan dan pemuka pendapat 
di negara-negara yang menjadi anggotanya. 

6. Sejumlah prakarsa besar yang dilakukan 
ADB telah memperkuat komitmen ADB terhadap 
kebijakan komunikasi publik dan tujuan-tujuannya. 
Strategy 2020 mengakui pentingnya akuntabilitas, 
partisipasi, dan transparansi dalam operasi-operasi 
dan aktivitas-aktivitas ADB.2 Transparansi yang lebih 
besar juga menjadi inti dari tujuan Deklarasi Paris 
tentang Keefektifan Bantuan (Paris Declaration on Aid 
Effectiveness).3 Dengan menandatangani Prakarsa 
Transparansi Bantuan Internasional (International 
Aid Transparency Initiative)—sebuah prakarsa 
multipemangku kepentingan untuk mempercepat akses 
terhadap informasi tentang bantuan–ADB menegaskan 
komitmennya untuk mengungkapkan informasi kepada 
publik secara rutin, terperinci dan tepat waktu tentang 
bantuan untuk meningkatkan keefektifannya dalam 
mengurangi kemiskinan. 
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Pengalaman ADB dalam Komunikasi Publik

Penilaian tentang Pelaksanaan 
Kebijakan 

7.  ADB telah melaksanakan pemantauan terhadap 
pelaksanaan Kebijakan Komunikasi Publik 2005 dan 
menerbitkan empat laporan pengkajian tahunan.4 Empat 
pengkajian terperinci ini menunjukkan bahwa ADB 
telah berhasil memenuhi ketentuan-ketentuan dalam 
kebijakan, mendorong transparansi dan komunikasi 
yang lebih baik, dan menyediakan lebih banyak informasi 
bagi para pemangku kepentingan. Kebijakan juga telah 
diterima dengan baik oleh mayoritas para pemangku 
kepentingan eksternal yang menjadi sasaran konsultasi 
dan dipahami dengan baik oleh staf ADB. 

8. Secara keseluruhan, informasi kelembagaan dan 
yang berkaitan dengan proyek ADB telah disediakan 
untuk para pemangku kepentingan dan publik secara 
lebih luas, proaktif, dan sesuai permintaan. Kebijakan 
Komunikasi Publik mencerminkan bahwa hubungan luar 
yang proaktif dan pengungkapan informasi yang lebih baik 
sama-sama mendukung. Dalam mengadopsi kebijakan 
ini, ADB mengambil langkah penting untuk mewujudkan 
kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang, dan 
kepercayaan pada, ADB, sembari memperluas cakupan 
dokumen-dokumen yang disediakan untuk publik 
dengan mencakup baik proyek-proyek yang dijamin 
pemerintah dan tidak dijamin pemerintah. Penjangkauan 
eksternal dan pengungkapan informasi yang berbeda 
namun tumpang tindih telah berperan untuk membuat 
pengetahuan dan informasi tentang pembangunan 
yang dimiliki ADB tersedia untuk sasaran khalayak. Hal 
ini telah meningkatkan keefektifan pembangunan dan 
meningkatkan kepercayaan publik terhadap ADB. 

9. Secara umum, ADB telah berhasil mengadopsi 
sikap yang mendukung pengungkapan informasi. 
Kepatuhan untuk melakukan pengungkapan informasi, 
termasuk ketepatan waktu dalam pengungkapan 
informasi dan penanganan permintaan-permintaan luar 
terus membaik. Dalam 2007 Global Accountability Report 
yang diterbitkan One World Trust, ADB menerima skor 
100% untuk praktik baik dalam hal transparansi.5

10. Sebagian besar informasi yang harus dimuat di 
situs web ADB saat ini sudah tersedia. Jumlah dokumen 
di situs web ADB telah meningkat 145% dari September 

2005 hingga Desember 2010. Aksesibilitas terhadap 
informasi di situs web juga meningkat. Selain itu, ADB 
melacak dan memproses lebih dari 6.000 permintaan luar 
untuk mendapatkan informasi atau dokumen. Informasi 
yang diminta 95% telah disediakan. Lebih dari separuh 
dari permintaan informasi berkaitan dengan informasi 
proyek. Mayoritas permintaan-permintaan lain berkaitan 
dengan peluang usaha. Sekitar 7% merupakan permintaan 
untuk pendanaan dan kerja sama dengan organisasi 
nonpemerintah (lembaga swadaya masyarakat/LSM). 
Dari 5% permintaan yang ditolak, kategori terbesar adalah 
permintaan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan 
dengan isu-isu obligasi ADB. ADB juga memberikan 
klarifikasi dan mengungkapkan banyak dokumen yang 
dibuat sebelum 2005. Walapun demikian, upaya-upaya 
perlu diteruskan agar ketentuan-ketentuan pengungkapan 
informasi dalam Kebijakan Komunikasi Publik bisa ditaati 
secara penuh. Sebagai contoh, tidak semua rangkuman 
proyek yang semestinya dimuat telah dimuat di situs web 
ADB atau diperbaharui seperti seharusnya dan bidang-
bidang data rangkuman-rangkuman ini perlu lebih lengkap. 

11. Tinjauan internal dan eksternal secara umum 
mendapati bahwa ADB lebih dikenal dan transparansi 
ADB meningkat melalui upaya-upaya hubungan 
luar sejak Kebijakan Komunikasi Publik disetujui. Ini 
ditegaskan dengan meningkatnya secara signifikan 
visibilitas di media, penjangkauan, perhatian media, dan 
statistik pengunjung web. ADB telah secara signifikan 
meningkatkan profilnya di media papan atas melalui 
aktivitas-aktivitas penjangkauan dan keterlibatan-
keterlibatan Manajemen dan staf sebagai pembicara di 
forum-forum dan konferensi-konferensi internasional yang 
besar. Setiap 3 tahun, ADB melakukan satu survei persepsi 
pemangku kepentingan global untuk memantau persepsi 
eksternal. Survei-survei 2006 dan 2009 mendapati bahwa 
mayoritas para pemangku kepentingan dan para pemuka 
pendapat mempunyai pendapat positif tentang ADB dan 
percaya bahwa ADB mempunyai dampak yang kuat pada 
pembangunan di Asia dan Pasifik. ADB juga dipandang 
sangat bisa diandalkan, bisa dipercaya, dan kompeten. 
Meskipun hampir semua responden merasa bahwa ADB 
berkomunikasi dengan baik dan bekerja dengan baik 
dalam merespons permintaan-permintaan akan informasi, 
responden mengatakan bahwa ada hal-hal yang bisa 
lebih diperbaiki. Secara khusus, perlu ditingkatkan upaya 
untuk menyebarkan produk-produk pengetahuan ADB 
kepada para pemangku kepentingannya, khususnya 

4  ADB. Assessment of the Implementation of the Public Communications Policy.
http://www.adb.org/documents/series/assessment-pcp-implementation 

5  One World Trust. 2007. 2007 Global Accountability Report. London.
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para pemerintah negara-negara berkembang di anggota 
ADB (developing member countries /DMCs). Umpan 
balik dari konsultasi-konsultasi dengan para pemangku 
kepentingan tentang tinjauan PCP juga menunjukkan 
bahwa diperlukan komunikasi yang lebih baik tentang 
proyek, khususnya keterlibatan dan pertukaran informasi 
dengan penduduk yang terkena dampak proyek. 

12. Sejak 2005, ADB telah melakukan berbagai 
briefing dan misi-misi untuk meningkatkan kesadaran 
guna membantu para staf ADB dan para pemangku 
kepentingan lain untuk memahami ketentuan-ketentuan 
tentang pengungkapan informasi dalam kebijakan. 
Upaya-upaya ini telah mendukung pengungkapan 
informasi seperti disyaratkan oleh kebijakan.

13. Untuk mendukung pelaksanaan aturan-aturan 
kebijakan tentang pengungkapan informasi, ADB 
mengalokasikan sumber daya tambahan untuk posisi-
posisi staf baru, pelatihan rutin, dan pengembangan 
satu kerangka kerja penerjemahan. Kebijakan 
Komunikasi Publik diterjemahkan ke dalam 12 bahasa 
dan disebarkan secara luas. Pada Juli 2005, Unit 
Informasi dan Pengungkapan Publik (Public Information 
and Disclosure Unit) dibentuk di dalam Departemen 
Hubungan Luar (Department of External Relations/DER) 
ADB untuk memantau pelaksanaan kebijakan. Unit ini 
menyediakan layanan, produk, dan perangkat bagi staf 
ADB untuk memenuhi persyaratan kebijakan tentang 
pengungkapan informasi. Unit ini sekarang dikenal 
sebagai pusat ADB untuk semua urusan yang berkaitan 
dengan pengungkapan informasi. 

14. Manajemen ADB telah memegang peran penting 
dalam mendorong terciptanya lingkungan korporasi yang 
lebih kondusif untuk komunikasi publik yang bersifat 
proaktif. Untuk meningkatkan kapasitas ADB dalam 
berkomunikasi secara efektif, Kantor Hubungan Luar 

(Office of External Relations) telah dinaikkan statusnya 
menjadi Departemen Hubungan Luar (Department 
of External Relations), yang melapor langsung 
kepada Presiden ADB. Pada saat yang sama, ADB 
mengalokasikan sumber daya tambahan untuk hubungan 
luar, khususnya untuk memperkuat kantor-kantor 
perwakilan ADB yang memainkan peran kunci dalam 
penjangkauan dalam negeri. Sejak 2005, telah diciptakan 
delapan posisi staf pelaksana (officer) di tingkat nasional 
untuk hubungan luar untuk mendukung hubungan luar 
yang proaktif di kantor-kantor perwakilan ADB. 

15. Dengan kepemimpinan Manajemen, Kebijakan 
Komunikasi Publik telah mengubah sikap terhadap 
pengungkapan informasi di seluruh ADB. Secara 
keseluruhan, staf mengakui banyaknya manfaat dari 
transparansi dan mereka bersikap seksama dalam 
hal pengungkapan informasi. Meskipun demikian, 
walaupun tingkat kepatuhan terhadap ketentuan-
ketentuan pengungkapan informasi tinggi, lebih banyak 
hal perlu dilakukan agar ADB bisa sepenuhnya patuh 
pada ketentuan kebijakan, termasuk dalam memenuhi 
batas waktu. 

16. Pusat-pusat informasi publik ADB dan program 
jaringan perpustakaan ADB ditinjau dan prosedur-
prosedur dirampingkan untuk meningkatkan akses 
terhadap informasi tentang ADB di Asia dan Pasifik. Pada 
2009 dan 2010, ADB meningkatkan beberapa jaringan 
perpustakaan terpilih menjadi pusat-pusat informasi 
tentang pembangunan di Asia (Asian Development 
Resource Centers). Selain itu ADB juga melakukan uji 
coba untuk membuat pusat-pusat informasi bersama-
sama dengan lembaga-lembaga donor lain di beberapa 
negara. Prakarsa-prakarsa baru ini akan ditinjau untuk 
menilai keefektifannya dalam meningkatkan visilibitas 
dan aksesibilitas produk-produk pengetahuan ADB.

Kebijakan Komunikasi Publik 2011
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Tren-Tren Global Terkini 
dalam Komunikasi Publik

3

17. Selama 2 hingga 3 dekade terakhir, sikap terhadap 
kebebasan informasi di seluruh dunia telah berubah 
secara dramatis. Kebebasan informasi diakui sebagai 
satu hak asasi manusia yang fundamental seperti 
dinyatakan dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik 
(Covenant on Civil and Political Rights). Warga negara 
menuntut transparansi yang lebih besar dan menuntut 
agar pemerintah dan korporasi sektor swasta memenuhi 
standar-standar akuntabilitas yang lebih tinggi. Banyak 
negara telah memasukkan kebebasan informasi ke dalam 
konstitusi mereka. Di tahun-tahun tahun belakangan ini, 
tren ini telah menguat sehingga kebebasan informasi 
tidak lagi dipandang sebagai tujuan mulia yang menjadi 
cita-cita, namun satu hak yang harus ditegakkan. Banyak 
pemerintah telah menyetujui undang-undang yang 
menjadi tonggak penting menjamin hak warga negara 
mereka untuk mendapatkan informasi pemerintah. Lebih 
dari 80 negara saat ini telah mengadopsi undang-undang 
seperti itu. 

18. Sejak ADB mengadopsi Kebijakan Komunikasi 
Publik, teknologi komunikasi terus berkembang. Dengan 
semakin meningkatnya penggunaan media baru, 
termasuk media sosial, sekarang dapat disediakan lebih 
banyak informasi untuk lebih banyak orang dengan lebih 
banyak cara. Ekspektasi publik tentang cakupan, jenis, dan 
penyampaian informasi yang disampaikan oleh institusi-
institusi publik, swasta dan nirlaba telah meningkat, 
demikian pula pemahaman tentang transparansi dan 
praktik-praktik unggulan untuk memenuhinya. Biaya dan 

keefektifan program-program pembangunan juga makin 
mendapatkan sorotan.

19. Hampir semua bank multilateral belakangan ini 
telah atau sedang melakukan tinjauan terhadap kebijakan-
kebijakan pengungkapan informasi mereka, termasuk 
Bank Pembangunan Afrika (African Development Bank), 
Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan 
(European Bank for Reconstruction and Development), 
Bank Investasi Eropa (European Investment Bank), 
Bank Pembangunan Antar-Amerika (Inter-American 
Develop ment Bank), Korporasi Keuangan Internasional 
(International Finance Corporation), dan Bank Dunia 
(World Bank). Apendiks 2 menyajikan satu survei tentang 
pengungkapan informasi di bank-bank pembangunan 
multilateral lainya. Apendiks 3 membandingkan kebijakan 
ADB 2005, kebijakan ADB hasil revisi seperti tersaji 
dalam dokumen ini, dan akses terhadap kebijakan-
kebijakan tentang informasi yang dimiliki World Bank dan 
Inter-American Development Bank. Kebijakan-kebijakan 
baru tersebut—baik yang telah diadopsi maupun yang 
sedang diusulkan—mempunyai banyak persamaan 
karakteristik dan ciri. Khususnya, kebijakan-kebijakan ini 
dilandaskan pada sikap yang mendukung pengungkapan 
informasi dan prinsip akses yang seluas-luasnya 
terhadap informasi, dengan perkecualian yang jelas dan 
sempit dalam menyediakan informasi kepada publik. 
Kebijakan-kebijakan ini juga berisi prosedur-prosedur 
pengungkapan informasi dan mekanisme-mekanisme 
banding yang jelas.

PUBLIC  
COMMUNICATIONS  
POLICY 2011
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20. Tinjauan terhadap Kebijakan Komunikasi Publik 
ADB 2005 telah menunjukkan bahwa secara keseluruhan, 
kebijakan tersebut tetap relevan dan bahwa ADB sama 
baiknya dengan bank-bank pembangunan multilateral 
lainnya dalam hal praktik-praktik yang baik dalam 
pengungkapan informasi. Walaupun demikian, ada lima 
bidang dalam kebijakan 2005 yang telah diidentifikasi 
dapat diperkuat. Bidang-bidang ini dijelaskan dalam 
paragraf 21–25.

21. Panel banding independen. Kebijakan 2005 
mengatur agar satu badan internal—yaitu Komite 
Penasehat Pengungkapan Informasi Publik (Public 
Disclosure Advisory Committee/PDAC)—untuk 
melakukan tinjauan terhadap permintaan-permintaan 
akan informasi yang ditolak. Selama ini, hanya lima 
kasus yang telah dibawa ke PDAC. Walaupun demikian, 
selama tinjauan kebijakan, para pemangku kepentingan 
mengidentifikasi tidak adanya satu badan banding 
eksternal yang independen sebagai satu kelemahan. 
Agar ADB tetap bisa berada di lini depan dalam praktik-
praktik yang baik dalam pengungkapan informasi maka 
ADB akan membentuk satu panel banding independen 
(independent appeals panel/IAP) untuk meninjau 
keputusan-keputusan yang diambil oleh PDAC. 

22. Klarifikasi tentang perkecualian. Kebijakan 
2005 berisi daftar perkecualian terhadap pengungkapan 
informasi. Umpan balik yang diterima menunjukkan 
bahwa daftar ini tidak terstruktur dengan jelas dan 
oleh karenanya tidak mudah dipahami. Daftar ini telah 
disusun ulang berdasarkan judul-judul atau pokok-pokok 
pikiran yang jelas. Dalam beberapa kasus, cakupan 
pengecualian telah diperketat dengan mengidentifikasi 
kerugian yang dapat diakibatkan oleh pengungkapan 
informasi terhadap kepentingan-kepentingan yang 
dilindungi oleh pengecualian tersebut.

23. Akses terhadap dokumen-dokumen Dewan 
sebelum pengambilan keputusan. Tinjauan terhadap 
kebijakan 2005 mengidentifikasi bahwa waktu 
penyebaran draf dokumen-dokumen kepada publik 

sebagai bidang yang perlu diperbaiki. Untuk kebijakan-
kebijakan yang secara langsung berdampak pada 
pemangku kepentingan, seperti Pernyataan Kebijakan 
Upaya Perlindungan (Safeguard Policy Statement 
(2009)), dan kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi 
sektor dan lintas sektor, ADB telah memuat draf-draf 
pasca dilakukannya proses konsultasi di situs web 
ADB dan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan 
dalam negeri untuk mendapatkan umpan balik dari para 
pemangku kepentingan. Walaupun demikian, setelah 
konsultasi-konsultasi ini, para pemangku kepentingan 
tidak diikutsertakan untuk mengakses draf-draf yang 
disampaikan ke Dewan Direktur sebelum proses 
pengambilan keputusan. Dokumen keputusan akhir 
dimuat di situs web ADB hanya setelah dokumen tersebut 
dibahas oleh Dewan Direktur. Untuk menekankan 
arti penting partisipasi pemangku kepentingan dalam 
persiapan kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi ini, 
Kebijakan Komunikasi Publik mengatur agar kertas-
kertas kerja dan proposal-proposal final dari kertas-kertas 
kebijakan dan strategi yang telah melewati konsultasi 
publik dimuat di situs web ADB bersamaan dengan 
saat dokumen-dokumen tersebut diedarkan ke Dewan 
Direktur untuk dibahas dan dipertimbangkan. Demikian 
pula, proposal-proposal pinjaman untuk proyek-proyek 
yang dijamin pemerintah dan proposal-proposal final 
strategi-strategi kerja sama regional (regional cooperation 
strategies/RCSs) dan strategi-strategi kemitraan negara 
(CPSs) akan dimuat di situs web ADB ketika diedarkan 
ke Dewan Direktur ADB dengan persetujuan dari negara 
anggota yang bersangkutan.

24. Pendekatan komunikasi publik. Untuk 
mendukung kebijakan, strategi hubungan luar yang 
ditetapkan dalam dokumen kebijakan 2005 akan 
dirampingkan agar fokus pada komunikasi publik. 
Pengungkapan informasi tidaklah cukup hanya untuk 
menjamin bahwa informasi menjangkau khalayak yang 
menjadi sasaran. Meskipun kebijakan 2005 mencakup 
unsur-unsur untuk memfasilitasi akses terhadap 
informasi untuk berbagai jenis khalayak, namun dalam 
beberapa kasus upaya-upaya tersebut tidak cukup. 
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Sebagai contoh, dalam sejumlah kasus diperlukan lebih 
banyak kontak yang bersifat tatap muka dan pendekatan-
pendekatan dengan menggunakan teknologi sederhana 
untuk pertukaran informasi. Daripada menjabarkan 
satu strategi hubungan luar secara menyeluruh dengan 
jangkauan yang lebih luas daripada untuk mendukung 
kebijakan, penekanan dialihkan pada aspek-aspek 
praktis dalam pertukaran informasi untuk memperkuat 
tujuan-tujuan kebijakan secara keseluruhan. Keterlibatan 
dengan penduduk yang terkena dampak dan para 
pemangku kepentingan lain yang berminat dalam seluruh 
siklus proyek juga akan diperkuat dengan memastikan 
bahwa aspek-aspek komunikasi dan pertukaran 
informasi yang penting diintegrasikan ke dalam proyek-
proyek dan program-program yang didukung ADB. 
ADB juga akan meningkatkan penyebaran produk-
produk pengetahuannya—baik secara online maupun 
dalam bentuk cetak—untuk mendukung pembangunan 
ekonomi berbasis pengetahuan di dalam kawasan. 
Selain itu, ADB akan menggunakan platform-platform 
lain seperti konferensi-konferensi regional atau nasional 

dan acara-acara lain untuk membagikan produk-produk 
pengetahuannya dan melakukan pertukaran pandangan 
dengan para pejabat pemerintah dan para khalayak 
utama lainnya. 

225. Perbaikan dalam pengungkapan informasi. 
Kebijakan 2005 tidak mengatur tentang akses 
terhadap transkrip-transkrip verbatim dari pertemuan-
pertemuan Dewan Direktur. Kebijakan akan mengijinkan 
pengungkapan transkrip-transkrip verbatim dari 
pertemuan-pertemuan formal Dewan Direktur setelah 
10 tahun berdasarkan permintaan, dengan catatan 
dokumen-dokumen tersebut tidak berisi atau merujuk 
pada informasi apapun yang masuk dalam perkecualian 
kebijakan (paragraf 84). Kebijakan juga mengatur tentang 
pengungkapan laporan proyek yang sudah diaudit 
(paragraf 62), gaji pokok Manajemen dan para anggota 
Dewan Direktur (paragraf 90), dan versi-versi terjemahan 
dari lembar-lembar data proyek ke dalam bahasa-bahasa 
nasional yang relevan (paragraf 42). 
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26. Kebijakan Komunikasi Publik bertujuan untuk 
meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan 
terhadap ADB dan kemampuan mereka untuk terlibat 
dengan ADB, dan dengan demikian akan meningkatkan 
dampak pembangunan dari operasi-operasi ADB. 
Kebijakan ini mendorong transparansi, akuntabilitas, dan 
pembangunan yang partisipatif. Kebijakan ini menentukan 
syarat-syarat pengungkapan informasi untuk dokumen-
dokumen yang dihasilkan ADB atau yang disyaratkan 
untuk dihasilkan oleh ADB. Hal-hal yang paling mendasar 
tentang kebijakan ini dijelaskan dalam paragraf 27–33. 

27. Pengungkapan informasi secara proaktif. ADB 
harus secara proaktif membagikan pengetahuan dan 
informasi tentang kerja-kerja, dan opini-opininya, kepada 
para pemangku kepentingan dan publik. Situs web ADB 
akan menjadi kendaraan utama untuk pengungkapan 
informasi secara proaktif. Kebijakan ini juga menghimbau 
digunakannya sarana-sarana lain untuk pengungkapan 
atau penyebaran informasi, tergantung pada penerima 
atau khalayak yang dituju dan maksudksud dari 
pengungkapan informasi tersebut. Pengungkapan 
informasi secara proaktif penting untuk meyakinkan para 
pemangku kepentingan bahwa informasi yang penting 
tentang ADB dan operasi-operasinya akan tersedia bagi 
publik dengan mengikuti batas waktu yang ditentukan 
sehingga mendorong partisipasi dalam pengambilan 
keputusan ADB. ADB juga berkewajiban mengungkapkan 
informasi untuk menanggapi permintaan-permintaan 
terpisah akan informasi. 

28. Kecuali dilarang oleh ketentuan-ketentuan lain di 
dalam kebijakan, dokumen-dokumen yang diserahkan 
kepada Dewan Direktur sebagai informasi wajib dimuat di 
situs web ADB setelah diedarkan kepada Dewan Direktur. 
Mayoritas dokumen yang diserahkan kepada Dewan 
Direktur untuk dibahas dan dipertimbangkan harus dimuat 
di situs web ADB sebelum Dewan Direktur mengesahkan 
dan menyetujuinya (paragraf 38, 58, dan 72). Dokumen-
dokumen lainnya yang diserahkan kepada Dewan 

Direktur untuk menjadi pertimbangan wajib dimuat di 
situs web ADB setelah mendapat persetujuan atau 
pengesahan dari Dewan Direktur. 

29. Sikap yang mendukung pengungkapan 
informasi. Kebijakan ini dilandaskan pada sikap yang 
mendukung pengungkapan informasi. Oleh karena itu, 
semua dokumen yang dihasilkan oleh ADB atau yang 
disyaratkan untuk dihasilkan oleh ADB bisa diungkapkan 
kecuali dokumen-dokumen tersebut berisi informasi yang 
masuk dalam perkecualian kebijakan seperti dijelaskan 
dalam paragraf 97 dan 101. 

30. Hak untuk mengakses dan meneruskan 
informasi dan gagasan. ADB mengakui hak orang-orang 
untuk mencari, menerima, dan meneruskan informasi dan 
gagasan tentang aktivitas-aktivitas yang didukung ADB. 
ADB harus memberikan informasi tepat pada waktunya, 
dengan jelas, dan relevan. Hal ini akan memungkinkan 
ADB untuk berkomunikasi, mendengarkan, dan 
mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku 
kepentingannya, termasuk penduduk yang terkena 
dampak. Informasi harus diberikan kepada penduduk 
yang terkena dampak cukup dini bagi mereka untuk 
bisa memberikan masukan yang bermakna terhadap 
desain dan pelaksanaan proyek. ADB tidak boleh 
mengungkapkan informasi secara selektif. Orang-orang 
akan mendapatkan akses yang setara terhadap informasi 
yang disediakan ADB menurut kebijakan ini sesuai 
dengan ketentuan kebijakan dan pengaturan-pengaturan 
pelaksanaannya.

31. Rasa memiliki dari negara. ADB mengakui arti 
penting rasa memiliki dari negara terhadap aktivitas-
aktivitas bantuan ADB di negara-negara berkembang yang 
menjadi anggotanya (DMC). Oleh karena itu, sebelum 
melakukan pengungkapan dokumen-dokumen tertentu, 
pandangan-pandangan DMC harus dipertimbangkan 
terkait dengan isi dan waktu pengungkapan dari 
dokumen-dokumen tersebut. 
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32. Perkecualian yang terbatas dalam 
pengungkapan informasi. Pengungkapan informasi 
sepenuhnya tidak selalu bisa dilakukan. Sebagai 
contoh, ADB perlu menelaah gagasan-gagasan, 
membagikan informasi, melakukan diskusi-diskusi 
terbuka secara internal dan dengan para anggotanya, 
dan mempertimbangkan persyaratan-persyaratan 
khusus dalam operasi-operasinya yang tidak dijamin 
pemerintah.6 ADB berkewajiban melindungi hak stafnya 
atasprivasi serta melindungi kepentingan-kepentingan 
usaha yang sah dari ADB sendiri dan para kliennya. 
Walaupun demikian, pengecualian ini bersifat terbatas. 
ADB berkewajiban untuk mengungkapkan informasi yang 
dihasilkannya atau disyaratkan untuk dihasilkan oleh ADB 
kecuali informasi tersebut masuk dalam perkecualian 
kebijakan seperti dinyatakan dalam paragraf 97 dan 101. 
ADB mempunyai hak untuk membatalkan perkecualian-
perkecualian kebijakan jika ADB memutuskan bahwa 
kepentingan publik untuk pengungkapan informasi 
tersebut lebih besar daripada kerugian yang mungkin 
diakibatkan oleh pengungkapan seperti itu. Dalam 
situasi-situasi yang luar biasa ADB juga mempunyai hak 
untuk tidak mengungkapkan informasi yang biasanya 
akan diungkapkannya, jika ADB memutuskan bahwa 
pengungkapan informasi itu akan atau kemungkinan 
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada 
manfaat dari pengungkapan informasi tersebut.

33. Hak untuk melakukan banding. Kebijakan 
ini mengakui hak mereka yang meminta informasi 
atas proses banding dua tahap jika mereka meyakini 
bahwa ADB telah menolak permintaan mereka dengan 
melanggar kebijakan ADB sendiri. Untuk meningkatkan 
kredibilitas proses banding, maka proses banding tahap 

kedua akan bersifat independen dari ADB. Suatu banding 
juga bisa diajukan kepada PDAC untuk membatalkan 
perkecualian-perkecualian kebijakan yang membatasi 
akses yang ketat terhadap informasi yang diminta 
dengan dasar bahwa bahwa kepentingan publik dalam 
mengungkapkan informasi tersebut lebih besar daripada 
kerugian yang mungkin diakibatkan dari pengungkapan 
informasi tersebut.

34. Hubungan dengan kebijakan-kebijakan lain. 
Kebijakan ini menetapkan ketentuan-ketentuan untuk 
pengungkapan dokumen-dokumen yang dihasilkan 
ADB atau yang disyaratkan untuk dihasilkan oleh ADB. 
Kebijakan ini tidak menetapkan persyaratan untuk 
menghasilkan dokumen-dokumen seperti itu. Rujukan-
rujukan terhadap kebijakan-kebijakan ADB lainnya ada 
di seluruh dokumen Kebijakan Komunikasi Publik ini. 
Segala rujukan terhadap suatu kebijakan ADB yang lain 
akan mencakup pembaruan dari kebijakan tersebut yang 
dilakukan ADB dari waktu ke waktu. Apabila terjadi konflik 
antara ketentuan-ketentuan tentang pengungkapan 
informasi (namun bukan ketentuan-ketentuan lain) 
dalam Kebijakan Komunikasi Publik dengan kebijakan 
lain yang disetujui oleh Dewan Direktur ADB maka g 
semestinya berlaku adalah ketentuan-ketentuan dalam 
Kebijakan Komunikasi Publik ini. Segala kebijakan atau 
strategi yang disusun atau direvisi oleh ADB setelah 
tanggal berlakunya Kebijakan Komunikasi Publik harus 
dengan jelas menyatakan persyaratan-persyaratan 
pengungkapan dokumen-dokumen dan informasi lain 
yang disyaratkan untuk dihasilkan oleh kebijakan atau 
strategi tersebut. Ketentuan-ketentuan pengungkapan 
informasi seperti itu harus sejalan dengan hal-hal yang 
mendasar dalam Kebijakan Komunikasi Publik.

6  Kewajiban yang mengikat secara hukum untuk tidak mengungkapkan informasi bisnis klien yang bersifat rahasia merupakan satu 
persyaratan standar bagi para lembaga keuangan sektor swasta, serta para komparator ADB, dalam menjalin bisnis dengan para 
klien. Perlunya perlindungan informasi bisnis yang bersifat rahasia juga diakui secara luas dalam undang-undang kebebasan 
informasi, yang mencakup satu perkecualian dikeluarkannya informasi komersial yang diperoleh secara rahasia.
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35. ADB bekerja erat dengan para peminjam dan 
kliennya untuk menyusun dan melaksanakan aktivitas-
aktivitas pembangunan. Dalam melakukan hal tersebut, 
ADB akan memberitahukan kepada mereka tentang 
sikap ADB yang mendukung pengungkapan informasi 
terkait operasi-operasi bantuan yang didukung ADB. 
Dokumen-dokumen berikut harus dimuat di situs web 
ADB sesuai dengan kurun waktu yang ditetapkan, dengan 
berkonsultasi sebelumnya dengan para peminjam 
atau klien yang bersangkutan secara semestinya dan 
mengikuti ketentuan perkecualian pengungkapan dalam 
paragraf 97 dan 101. 

Strategi-Strategi Kemitraan Negara 
dan Strategi-Strategi Kerja Sama 
Regional 

36. CPS memberikan kerangka kerja bagi ADB untuk 
terlibat dengan masing-masing DMC. Dokumen ini 
merupakan platform utama untuk merancang program-
program operasional ADB untuk mewujudkan hasil-hasil 
pembangunan di tingkat negara. RCS adalah sebuah 
strategi bagi satu kawasan atau subkawasan yang 
ditetapkan ADB di Asia dan Pasifik untuk mewujudkan 
tujuan-tujuan yang diharapkan dalam kerja sama regional. 

37. ADB wajib terus dan secara rutin memuat di 
situs webnya daftar CPS-CPS baru, CPS-CPS interim, 
dan RCS-RCS yang dijadwalkan untuk disusun dalam 
tahun berikutnya. Untuk memfasilitasi konsultasi-
konsultasi dengan para pemangku kepentingan7 
dan untuk memungkinkan mereka berperan dalam 
penyusunan CPS, interim CPS dan RCS di negara dan/
atau kawasan mereka, draf-draf dokumen-dokumen 

tersebut dan informasi-informasi latar belakang lainnya 
yang bermanfaat akan dibagikan dalam negeri untuk 
mendapatkan komentar-komentar para pemangku 
kepentingan selama proses penyusunannya. 

38. ADB berkewajiban untuk memuat CPS, CPS 
interim, dan RCS di situs webnya pada saat yang sama 
dengan saat dokumen-dokumen tersebut diedarkan 
kepada Dewan Direktur untuk mendapat persetujuan, 
setelah mendapat persetujuan dari negara anggota yang 
bersangkutan. Jika negara tersebut tidak memberikan 
ijin untuk pengungkapan awal dokumen-dokumen itu 
maka dokumen-dokumen tersebut akan dimuat di situs 
web ADB setelah mendapat pengesahan dari Dewan 
Direktur. Ketentuan untuk melakukan pengungkapan 
informasi secara simultan ini akan berlaku untuk CPS, 
CPS interim, dan RCS yang telah melewati pertemuan 
komite manajemen, atau yang setara dengan itu, pada 
saat atau setelah tanggal berlaku kebijakan. 

39. Dokumen-dokumen pendukung yang utama yang 
dirujuk dalam CPS dan RCS dalam bentuk tautan-tautan 
elektronik8 harus dimuat di situs web ADB bersamaan 
dengan CPS dan RCS. Analisis-analisis dan pengkajian-
pengkajian lintas sektor dan sektor lainnya9 yang 
digunakan dalam penyusunan CPS dan RCS, termasuk 
segala pemutakhirannya, harus dimuat di situs web ADB 
apabila memang tersedia. 

40. Rangkuman dari ketua setiap diskusi Dewan 
Direktur tentang CPS, CPS interim, dan RCS harus 
dimuat di situs web ADB setelah draf final diedarkan 
kepada Dewan Direktur. Jika Bahasa Inggris tidak 
digunakan secara luas di dalam negara bersangkutan 
oleh para pemangku kepentingan yang menjadi sasaran, 
ADB harus mengalihbahasakan CPS dan CPS interim 

7  Para pemangku kepentingan termasuk pemerintah-pemerintah DMC, para mitra pembangunan, sektor swasta, dan masyarakat sipil, termasuk 
organisasi-organisasi nonpemerintah, sebagaimana semestinya.

8 Contohnya indikator-indikator negara dan portofolio.
9 Contohnya analisis ekonomi, kemiskinan, dan gender, dan pengkajian-pengkajian risiko sektor swasta dan tata kelola.
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ke dalam bahasa-bahasa nasional negara bersangkutan 
dalam waktu 90 hari kalender sejak disahkan oleh 
Dewan, dan memuat versi hasil alih bahasa tersebut di 
situs webnya. 

41. ADB harus memuat di situs webnya, rencana-
rencana bisnis operasi tingkat negara dan rencana-
rencana bisnis operasi kerja sama tingkat regional (daftar 
proyek-proyek pinjaman dan nonpinjaman untuk satu 
DMC khusus atau kawasan atau subkawasan khusus), 
serta dokumen-dokumen yang ditaut secara elektronik 
yang berkaitan dengan rencana-rencana bisnis tersebut 
setelah dokumen-dokumen tersebut diedarkan di Dewan 
Direktur ADB. 

Proyek dan Program 

Lembar Data Proyek 

42. Untuk memberikan informasi kepada para 
pemangku kepentingan eksternal tentang proyek-proyek 
atau program selama pemrosesan dan pelaksanaan 
proyek-proyek atau program tersebut maka ADB 
berkewajiban untuk memuat lembar-lembar data proyek 
(project data sheets/PDSs)10 dengan rangkuman 
informasi tentang proyek atau program di situs webnya. 
Karena PDS merupakan dokumen tentang kegiatan yang 
sedang berlangsung maka sejumlah informasi mungkin 
tidak tercakup dalam versi awal dari dokumen tersebut 
namun akan ditambahkan apabila informasi sudah 
tersedia. Selama persiapan satu proyek atau program, 
akan disusun satu draf kerangka kerja rancangan dan 
pemantauan yang menjadi landasan bagi pengkajian 
tentang kinerja proyek. Informasi kunci dari draf kerangka 
kerja tersebut akan tercermin dalam PDS.11 Situs web 
PDS memberikan tautan-tautan ke dokumen-dokumen 
terkait yang dihasilkan selama siklus proyek. Untuk semua 
proyek pinjaman dan hibah dan proyek-proyek bantuan 
teknis (technical assistance/TA) persiapan proyek, ADB 
akan mengalihbahasakan PDS pada tahapan-tahapan 
penting ke dalam bahasa (bahasa-bahasa) nasional 
yang relevan, memuat versi-versi hasil alih bahasa 
tersebut di situs web ADB dan menyediakannya di dalam 
negeri dengan menggunakan saluran-saluran yang 
tepat. Ketentuan tentang pengalihbahasaan ini akan 
berlaku untuk proyek-proyek pinjaman dan hibah, dan 
proyek-proyek TA persiapan proyek yang naskah-naskah 

konsepnya telah disetujui pada saat atau setelah tanggal 
berlakunya kebijakan komunikasi publik ini.

Lembar Data Proyek untuk Proyek-Proyek yang 
Dijamin Pemerintah 

43. PDS awal untuk satu proyek atau program yang 
dijamin pemerintah harus dimuat di situs web ADB 
setelah naskah konsep untuk proyek atau program 
tersebut disetujui. PDS awal untuk tahap pertama fasilitas 
pembiayaan multi tahap harus dimuat setelah selesainya 
tahap pencarian fakta untuk pinjaman tersebut, dan 
untuk setiap tahap berikutnya PDS dari tahapan 
pinjaman tersebut akan dimuat setelah selesainya tahap 
pencarian fakta dari tahapan yang bersangkutan. Jika 
tidak dilakukan misi pencarian fakta, maka PDS akan 
dimuat setelah ADB menerima permintaan berkala untuk 
pembiayaan tahapan tersebut yang telah ditandatangani.

44. ADB berkewajiban untuk memutakhirkan PDS 
untuk mencerminkan status proyek. Pemutakhiran akan 
dilakukan paling tidak dua kali setahun, dan kapan pun 
diperlukan, untuk mencerminkan aktivitas-aktivitas 
dan isu-isu, perkembangan pencapaian hasil, dan 
perkembangan pelaksanaan proyek tersebut. Jika ADB 
menghentikan keterlibatannya dalam sebuah proyek 
atau program yang dijamin pemerintah, PDS yang terkait 
harus mencakup satu pernyataan yang menunjukkan 
alasan penghentian tersebut. ADB harus terus memuat 
PDS untuk satu proyek yang sudah dihentikan selama 
12 bulan menyusul penghentian keterlibatan ADB. 

Lembar Data Proyek untuk Proyek-Proyek yang 
Tidak Dijamin Pemerintah 

45. ADB berkewajiban untuk memuat di situs 
webnya dokumen PDS awal untuk sebuah proyek yang 
tidak dijamin pemerintah setelah ADB menetapkan 
bahwa proyek tersebut mempunyai kemungkinan untuk 
diajukan kepada Dewan Direktur, namun tidak lebih dari 
30 hari kalender sebelum dokumen tersebut dibahas 
dan dipertimbangkan oleh Dewan Direktur. Untuk 
proyek-proyek yang diklasifikasikan sebagai kategori 
A untuk tujuan-tujuan upaya perlindungan lingkungan, 
ADB harus memuat PDS di situs webnya paling tidak 
120 hari kalender sebelum proyek-proyek tersebut 
dipertimbangkan oleh Dewan Direktur. 

10 PDS menggantikan dokumen informasi proyek (project information document/PID) yang disyaratkan dalam kebijakan 2005.
11 Kerangka kerja rancangan dan pemantauan akhir juga akan dimuat di situs web ADB sebagai bagian dari pelaporan dan rekomendasi Presiden.



16

46. ADB harus memutakhirkan PDS untuk 
mencerminkan status proyek. Pemutakhiran akan 
dilakukan paling tidak dua kali setahun, dan kapan pun 
diperlukan, untuk mencermintan aktivitas-aktivitas dan 
isu-isu, status dari tujuan-tujuan pembangunan yang 
ingin dicapai, dan kemajuan dalam pelaksanaan. Jika 
ADB menghentikan keterlibatannya dalam sebuah proyek 
yang tidak dijamin pemerintah, PDS yang bersangkutan 
harus mencakup satu pernyataan bahwa keterlibatan 
ADB dihentikan. ADB wajib untuk tetap memuat PDS 
untuk proyek yang dihentikan di situs web selama 
12 bulan setelah penghentian keterlibatan ADB. 

Informasi kepada Penduduk yang Terkena 
Dampak dan Para Pemangku Kepentingan 
Lainnya yang Berkepentingan 

47. Untuk memfasilitasi dialog dengan penduduk 
yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan 
lain yang berkepentingan, termasuk perempuan, 
penduduk miskin, dan kelompok-kelompok rentan 
lainnya, informasi tentang proyek-proyek dan program-
program yang dijamin pemerintah dan yang tidak dijamin 
pemerintah (termasuk isu-isu lingkungan dan sosial) 
harus disediakan kepada mereka dengan cara, bentuk, 
dan dalam bahasa (bahasa-bahasa) yang dipahami 
oleh mereka dan di tempat yang bisa dijangkau oleh 
mereka. ADB berkewajiban untuk bekerja erat dengan 
para peminjam atau klien untuk memastikan bahwa 
informasi seperti itu disediakan dan diupayakan adanya 
umpan balik tentang desain proyek yang diusulkan. 
Selain itu proyek tersebut juga menunjuk staf khusus 
untuk menjalin hubungan rutin dengan penduduk yang 
terkena dampak dan para pemangku kepentingan 
lain yang berkepentingan. Proses ini akan dimulai 
sejak dini dalam tahap persiapan proyek sehingga 
memungkinkan pandangan-pandangan mereka untuk 
dipertimbangkan secara memadai dalam persiapan 
rancangan proyek, dan terus berlanjut di setiap tahapan 
persiapan, pemrosesan, dan pelaksanaan proyek atau 
program. ADB berkewajiban untuk memastikan bahwa 
desain proyek atau program memungkinkan adanya 
umpan balik selama pelaksanaan proyek atau program 
tersebut. ADB berkewajiban untuk memastikan bahwa 
informasi yang relevan tentang perubahan-perubahan 
besar dalam cakupan proyek dan kemungkinan dampak-
dampak yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan 
tersebut juga disampaikan kepada penduduk yang 

terkena dampak dan para pemangku kepentingan lain 
yang berkepentingan.

48. Untuk mendukung ketenuan-ketentuan dalam 
paragraf 47, ADB akan membantu negara-negara 
berkembang yang menjadi anggotanya dan klien-klien 
sektor swasta dalam menyusun satu strategi komunikasi 
proyek atau program, yang menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari proses konsultasi dan partisipasi oleh 
penduduk yang terkena dampak dan para pemangku 
kepentingan lain yang berkepentingan. Strategi seperti itu 
akan membantu para peminjam dan klien untuk melibatkan 
penduduk yang terkena dampak dalam perancangan dan 
pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang didukung ADB dan 
meningkatkan keterlibatan organisasi-organisasi akar 
rumput dan masyarakat sipil dalam proses pembangunan 
dengan cara menyampaikan secara rinci bagaimana cara 
melakukan dialog dengan penduduk yang terkena dampak 
dan memperluas akses publik untuk mendapatkan 
informasi. Hal ini akan dilakukan dengan menunjukkan 
dalam berbagai dokumen seperti rencana konsultasi dan 
partisipasi atau manual administrasi proyek (i) jenis-jenis 
informasi yang akan diungkapkan, (ii) mekanisme untuk 
pemberitahuan publik, termasuk bahasa dan waktu, dan 
(iii) tanggung jawab untuk melaksanakan dan memantau 
pengungkapan dan penyebaran informasi. 

Dokumen-Dokumen Proyek Untuk Upaya 
Perlindungan 

49. Persyaratan-persyaratan dalam upaya 
perlindungan lingkungan dan sosial ADB tentang 
pengungkapan informasi kepada penduduk yang 
terkena dampak sama untuk proyek-proyek yang dijamin 
pemerintah dan yang tidak dijamin pemerintah.

50. Peminjam dan/atau klien wajib memberikan 
informasi yang relevan tentang lingkungan, permukiman 
kembali, dan masyarakat adat, termasuk informasi dari 
dokumen-dokumen yang diacu di paragraf 51–53, kepada 
penduduk yang terkena dampak tepat pada waktunya, di 
tempat yang terjangkau, dan dalam bentuk dan bahasa 
(bahasa-bahasa) yang bisa mereka pahami.12

Lingkungan

51. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam 
Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (Safeguard 

12  Informasi ini bisa disediakan dalam bentuk brosur, liflet, atau buklet dalam bahasa (bahasa-bahasa) yang dipahami oleh penduduk yang terkena 
dampak. Untuk penduduk yang buta huruf, akan digunakan metode-metode lain yang lebih sesuai.

Kebijakan Komunikasi Publik 2011
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Policy Statement), ADB berkewajiban untuk memuat 
di situs webnya dokumen-dokumen berikut ini yang 
diserahkan oleh peminjam dan/atau klien:

(i) satu draf laporan pengkajian dampak 
lingkungan (environmental impact assessment 
/(EIA) untuk satu proyek yang masuk kategori 
lingkungan A, paling tidak 120 hari sebelum 
dipertimbangkan oleh Dewan Direktur ADB; 

(ii) satu draf kerangka kerja pengkaijan dan 
tinjauan lingkungan, jika sesuai, sebelum 
penilaian;13

(iii) Dokumen EIA final atau dokumen pemeriksaan 
lingkungan awal (initial environmental 
examination/IEE), setelah dokumen tersebut 
diterima oleh ADB; 

(iv) Satu dokumen EIA atau IEE baru atau yang 
diperbaharui, dan satu rencana aksi untuk 
perbaikan, jika ada, yang disusun selama 
pelaksanaan proyek, setelah dokumen tersebut 
diterima oleh ADB; dan

(v) Laporan-laporan pemantauan lingkungan, setelah 
laporan-laporan tersebut diterima oleh ADB.

Permukiman Kembali 

52. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam 
Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (Safeguard 
Policy Statement), ADB berkewajiban untuk memuat 
di situs webnya dokumen-dokumen berikut ini yang 
diserahkan oleh peminjam atau klien: 

(i) satu draf rencana permukiman kembali dan/
atau kerangka kerja permukiman kembali, yang 
disahkan oleh peminjam dan/atau klien sebe-
lum penilaian (catatan kaki 13);

(ii) rencana final permukiman kembali dan/atau 
kerangka kerja permukiman kembali yang 
disahkan oleh peminjam dan/atau klien setelah 
selesai dilakukannya sensus penduduk yang 
terkena dampak;

(iii) satu rencana permukiman kembali yang baru 
atau diperbaharui, dan satu rencana aksi 
perbaikan, jika ada, yang disusun selama 
pelaksanaan proyek, setelah rencana tersebut 
diterima ADB; 

(iv) dan laporan-laporan pemantauan permukiman 
kembali, setelah laporan-laporan tersebut 
diterima oleh ADB. 

13  Jika tidak diperlukan lagi misi penilaian lebih lanjut, dokumen akan dimuat sebelum dilakukannya pertemuan tinjauan manajemen atau pertemuan 
staf pertama untuk proyek-proyek yang dijamin pemerintah, atau sebelum pertemuan akhir komite investasi untuk proyek-proyek yang tidak 
dijamin pemerintah, sebagaimana semestinya.

Masyarakat Adat

53. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam 
Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (Safeguard 
Policy Statement), ADB berkewajiban untuk memuat 
di situs webnya dokumen-dokumen berikut ini yang 
diserahkan oleh peminjam atau klien:

(i) satu draf rencana tentang masyarakat 
adat (indigenous peoples plan/IPP) dan/
atau kerangka kerja perencanaan tentang 
masyarakat adat, yang disahkan oleh 
peminjam dan/atau klien, sebelum penilaian 
(catatan kaki 13);

(ii) IPP final, setelah diterima oleh ADB; 
(iii) satu IPP yang baru atau diperbaharui dan satu 

rencana aksi perbaikan, jika ada, yang disusun 
selama pelaksanaan, setelah rencana tersebut 
diterima ADB; dan 

(iv) laporan-laporan pemantauan tentang masyara-
kat adat, setelah laporan-laporan itu diterima 
oleh ADB. 

Sistem-Sistem Upaya Perlindungan Negara 

54. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam 
Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (Safeguard 
Policy Statement) untuk penerapan sistem-sistem upaya 
perlindungan dari negara yang bersangkutan di dalam 
proyek-proyek yang didukung ADB, ADB berkewajiban 
untuk memuat di situs webnya:

(i) draf pengkajian tentang ekuivalensi dan kes-
esuaian dari sistem-sistem upaya perlindun-
gan dari negara yang bersangkutan di tingkat 
nasional, subnasional, sektor, atau lembaga 
untuk mendapatkan komentar publik, setelah 
draf dokumen tersebut selesai disusun;

(ii) laporan-laporan final pengkajian ekuivalensi 
dan kesesuaian dari sistem-sistem upaya 
perlindungan dari negara yang bersangkutan, 
setelah laporan-laporan tersebut selesai disu-
sun; dan 

(iii) pengkajian-pengkajian yang diperbaharui untuk 
mencerminkan perubahan-perubahan dalam 
sistem-sistem upaya perlindungan dari negara 
yang bersangkutan, jika ada, setelah kajian 
tersebut selesai disusun.
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55. Pengungkapan informasi yang berkaitan dengan 
pengkajian-pengkajian tentang kesesuaian sistem upaya 
perlindungan dari negara yang bersangkutan di tingkat 
proyek akan mengikuti proses pengungkapan dokumen 
upaya perlindungan yang biasa dilakukan untuk persiapan 
proyek dan diacu di paragraf 51–53.

Analisis Kemiskinan dan Sosial Awal 

56. Satu analisis kemiskinan dan sosial awal 
(initial poverty and social analysis/IPSA) dilakukan 
untuk semua proyek dan program investasi untuk 
menentukan cakupan kemiskinan dan kondisi isu-isu 
sosial terkini seperti konsultasi dan partisipasi, gender 
dan pembangunan, dan upaya-upaya perlindungan 
sosial dan risiko-risiko sosial yang perlu ditangani dalam 
perancangan proyek. ADB harus memuat IPSA di situs 
webnya setelah ada persetujuan terhadap dokumen 
tentang konsep proyek atau program untuk proyek-
proyek atau program-program yang dijamin pemerintah. 
Untuk proyek yang tidak dijamin pemerintah, IPSA harus 
dimuat di situs web ADB setelah proses persetujuan 
kredit selesai. 

Laporan-Laporan Bantuan Teknis dan 
Dokumen-Dokumen yang Dihasilkan Dari 
Bantuan Teknis

57. Laporan bantuan teknis (TA) adalah sebuah 
dokumen yang menjelaskan tentang penyediaan TA 
dan pendanaannya oleh ADB. ADB berkewajiban untuk 
memuat laporan-laporan TA di situs webnya setelah 
mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang yang 
relevan.14 ADB berkewajiban untuk memuat di situs 
webnya laporan-laporan akhir konsultan yang telah 
selesai disusun dari satu proyek TA. Karena bantuan 
teknis untuk kebijakan dan pemberian nasihat serta 
pengembangan kapasitas bisa mencakup masalah-
masalah yang sensitif, ADB harus memberi peluang 
kepada pemerintah bersangkutan untuk mengajukan 
keberatan atas pengungkapan laporan-laporan final 
yang dihasilkan dari bantuan teknis seperti itu. Sejalan 
dengan sikap kebijakan yang mendukung pengungkapan 
informasi maka segala penyuntingan atau penahanan 
dokumen-dokumen seperti itu harus didasarkan pada 
perkecualian-perkecualian dalam kebijakan ini.

Laporan dan Rekomendasi Presiden dan 
Dokumen-Dokumen Pendukung 

58. Laporan dan rekomendasi dari Presiden (report 
and recommendation of the President/RRP) merupakan 
sebuah dokumen keputusan bagi proyek-proyek dan 
program-program ADB yang diajukan kepada Dewan 
Direktur untuk mendapatkan persetujuan.. ADB akan 
memuat di situs webnya RRP untuk proyek-proyek yang 
dijamin pemerintah pada saat yang sama dengan saat 
RRP tersebut diedarkan kepada Dewan Direktur atas 
persetujuan dari negara anggota yang bersangkutan. Jika 
negara tersebut tidak memberikan ijin untuk pengungkapan 
RRP secara lebih dini, ADB harus memuat RRP di situs 
webnya setelah RRP tersebut mendapat persetujuan 
dari Dewan Direktur. Ketentuan pengungkapan secara 
simultan ini akan berlaku bagi proyek-proyek dan 
program-proyek ADB dimana perundingan-perundingan 
tentang pinjaman tersebut telah dilakukan pada saat atau 
setelah tanggal diberlakukannya kebijakan ini. Dokumen-
dokumen pendukung untuk RRP untuk proyek-proyek 
yang dijamin pemerintah, termasuk manual administrasi 
proyek yang menjelaskan pelaksanaan secara terperinci, 
harus diungkapkan sebagai dokumen-dokumen yang 
berdiri sendir dan tertaut secara elektronik pada saat 
yang bersamaan dengan pemuatan RRP di situs web 
ADB, kecuali kebijakan menyatakan yang sebaliknya 
untuk jenis-jenis dokumen-dokumen tertentu.15 Untuk 
proyek-proyek yang tidak dijamin pemerintah, ADB 
berkewajiban untuk memuat versi yang lebih singkat dari 
RRP di situs webnya setelah dokumen tersebut mendapat 
persetujuan dari Dewan Direktur; versi ini tidak akan 
memuat informasi rahasia tentang bisnis dan pengkajian 
ADB tentang proyek atau risiko-risiko transaksi. 

Kesepakatan-Kesepakatan Legal 

59. ADB berkewajiban untuk memuat di situs webnya 
segala kesepakatan legal untuk proyek-proyek yang 
dijamin pemerintah yang dilakukan pada saat atau setelah 
tanggal berlakunya kebijakan. Pengungkapan di situs web 
ADB dilakukan setelah ditandatanganinya kesepakatan-
kesepakatan tersebut, setelah menghilangkan informasi 
yang diidentifikasi masuk dalam perkecualian-perkecualian 
kebijakan seperti dijelaskan dalam paragraf 97 pada saat 
perundingan.16 ADB bisa melakukan pengungkapan draf 

14  Untuk TA persiapan proyek hingga $1,5 juta, laporan TA yang dilampirkan di naskah konsep untuk proyek harus dimuat di situs web ADB setelah 
naskah konsep disetujui.

15  Contohnya kesepakatan-kesepakatan legal.
16  ADB tidak boleh mengungkap kesepakatan- kesepakatan legal untuk proyek-proyek yang tidak dijamin pemerintah yang dilakukan oleh ADB, atau 

amandemen-amandemen terhadap kesepakatan-kesepakatan tersebut.Ketentuan ini mencakup kesepakatan pembiayaan bersama komersial.
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kesepakatan-kesekapatan legal atas permintaan jika 
peminjam mengijinkannya. Jika kesepakatan-kesepakatan 
legal tersebut diamandemen, ADB berkewajiban untuk 
memuat amandemen-amandemen semacam itu di situs 
webnya dalam kurun waktu 2 minggu sejak tanggal 
berlakunya, setelah menghilangkan segala informasi yang 
diidentifikasi masuk dalam perkecualian-perkecualian 
kebijakan seperti dijelaskan dalam paragraf 97 pada saat 
perundingan.

60. Atas permintaan, ADB berkewajiban untuk 
menyediakan kesepakatan-kesepakatan legal yang 
dilakukan antara 1 Januari 1995 dan 1 September 
2005 dan segala amandemen terhadap kespakatan-
kesepakatan tersebut, setelah menghilangkan segala 
informasi yang ditetapkan sebagai rahasia oleh pemerintah 
yang bersangkutan pada saat perundingan kesepakatan-
kesepakatan tersebut dan pada saat amandemen. 

61. Untuk kesepakatan-kesepakatan legal untuk 
proyek-proyek yang dijamin pemerintah dan amandemen-
amandemennya yang dilakukan oleh ADB sebelum 1 
Januari 1995, ADB berkewajiban untuk mengupayakan ijin 
dari pemerintah yang bersangkutan sebelum menyediakan 
dokumen-dokumen seperti itu, jika diminta.17

Laporan-Laporan Keuangan Proyek yang 
Sudah Diaudit 

62. ADB berkewajiban untuk memuat di situs webnya 
laporan-laporan keuangan proyek yang sudah diaudit 
untuk proyek-proyek yang dijamin pemerintah dimana 
undangan untuk melakukan perundingan dikeluarkan 
pada saat atau setelah tanggal berlakunya kebijakan.18

Perubahan-Perubahan Besar 

63. ADB akan memuat di situs webnya dokumen-
dokumen yang diserahkan kepada Dewan Direktur untuk 
mendapat persetujuan yang berkaitan dengan perubahan 
besar dalam cakupan sebuah proyek, setelah ada 
persetujuan atas perubahan seperti itu. Untuk proyek-
proyek yangtidak dijamin pemerintah, akan dimuat versi 
dari dokumen-dokumen tersebut yang telah dipersingkat 
setelah menghilangkan informasi bisnis yang bersifat 
rahasia.

Laporan-Laporan Kemajuan tentang 
Pencarian Tahapan Pinjaman dan Hibah 
Berbasis Kebijakan 

64. Laporan-laporan kemajuan tentang tahapan 
pencairan pinjaman berisi tinjauan dan kajian tentang 
pelaksanaan dan pemenuhan syarat-syarat pinjaman 
dan hibah yang berbasis kebijakan yang diberikan 
kepada negara-negara berkembang anggota ADB. ADB 
berkewajiban untuk memuat laporan-laporan kemajuan 
seperti itu di situs web setelah laporan tersebut mendapat 
persetujuan dari Dewan Direktur atau Manajemen. 

Laporan-Laporan Penyelesaian 

65. ADB berkewajiban untuk memuat laporan-laporan 
penyelesaian proyek, program, dan TA di situs webnya 
setelah diedarkan kepada Dewan Direktur. Laporan 
penyelesaian untuk sebuah proyek yang tidak dijamin 
pemerintahyang disebut laporan tinjauan tahunan yang 
diperpanjang akan dimuat dalam bentuk yang lebih 
singkat dengan menghilangkan informasi bisnis yang 
sensitif secara komersial dan yang mengandung rahasia. 

Informasi Lain Mengenai Proyek 
dan Program 

Evaluasi-Evaluasi Independen 

66. ADB berkewajiban untuk memuat di situs 
webnya satu daftar evaluasi-evaluasi independen yang 
direncanakan oleh Departemen Evaluasi Independen 
(IED) ADB. Daftar ini didasarkan pada program kerja 3 
tahun secara bergulir yang disetujui oleh Dewan Direktur. 

67. ADB berkewajiban untuk memuat semua laporan 
evaluasi independen di situs webnya setelah diedarkan 
kepada ke Manajemen dan Dewan Direktur, kecuali 
laporan-laporan evaluasi tahunan IED yang akan dimuat 
di situs web ADB setelah dibahas oleh Komite Keefektifan 
Pembangunan (Development Effectiveness Committee/
DEC) dalam Dewan Direktur. Untuk evaluasi operasi-
operasi yang tidak dijamin pemerintah, yang akan 
dimuat di situs web ADB adalah versi laporan yang telah 

17  Kecuali pemerintah yang bersangkutan memberitahukan kepada ADB tentang keberatannya untuk mengungkapkan dokumen-dokumen seperti 
itu dalam kurun waktu 30 hari sejak ADB mengajukan permintaan ijin untuk mengungkapkan informasi tersebut maka ADB harus menyediakan 
kesepakatan-kesepakatan tersebut kepada pemohon informasi dalam kurun waktu 60 hari sejak tanggal permintaan tersebut diajukan.

18  Prosedur-prosedur untuk pengungkapan laporan-laporan keuangan proyek yang sudah diaudit akan dibahas dan disepakati oleh masing-masing 
peminjam dan menjadi bagian dari kesepakatan pinjaman untuk masing-masing proyek.



20

disunting kecuali informasi bisinis yang sensitif secara 
komersial dan bersifat rahasia. 

68.  Untuk laporan-laporan evaluasi yang dibahas 
oleh DEC, ADB berkewajiban untuk memuat di situs 
webnya rangkuman pimpinan pertemuan DEC setelah 
rangkuman tersebut diedarkan kepada Dewan Direktur. 
ADB juga berkewajiban untuk memuat di situs webnya 
tanggapan-tangapan Manajemen terhadap evaluasi-
evaluasi independen, dan komentar-komentar IED 
terhadap tanggapan-tanggapan Manajemen, jika ada. 

Informasi Pembiayaan Bersama 

69. ADB berkewajiban untuk memuat di situs webnya 
satu rangkuman proyek-proyek yang memerlukan 
pembiayaan bersama. Informasi tentang pembiayaan 
bersama proyek-proyek secara resmi, jika ada, seperti 
misalnya ketentuan-ketentuan dan persyaratan-
persyaratan utama, harus tersedia dalam laporan-laporan 
TA yang bersangkutan atau RRP-RRP yang dimuat ADB 
di situs webnya. Atas permintaan, ADB berkewajiban 
untuk menyediakan kesepakatan-kesepakatan untuk 
pembiayaan bersama resmi seperti itu, termasuk 
kesepakatan-kesepakatan pembiayaan bersama untuk 
setiap proyek tertentu, kerangka kerja kesepakatan, dan 
kesepakatan dana amanah antara ADB dan penyedia 
pembiayaan bersama baik bilateral atau multilateral, 
kecuali jika penyedia pembiayaan bersama tersebut 
berkeberatan.

Informasi tentang Anti-Korupsi

70. ADB berkewajiban untuk memuat di situs webnya 
laporan-laporan tahunan dari Kantor Anti-Korupsi dan 
Integritas (Office of Anticorruption and Integrity/OAI) 
ADB setelah laporan-laporan tersebut selesai disusun.19 
Laporan-laporan tahunan OAI mencakup informasi statistik 
tentang investigasi dan rekomendasi-rekomendasi dan 
isu-isu penting dari investigasi-investigasi dan tinjauan-
tinjauan yang berkenaan dengan proses pengadaan untuk 
proyek. ADB akan memuat laporan-laporan tinjauan-
tinjuan yang berkenaan dengan pengadaan proyek yang 
dilakukan oleh OAI, setelah laporan-laporan tersebut 
selesai disusun. Laporan-laporan OAI akan disunting 

untuk menghilangkan informasi yang masuk dalam 
perkecualian-perkecualian terhadap pengungkapan 
informasi dalam kebijakan ini. ADB boleh membagikan 
hasil-hasil investigasi kepada pemerintah-pemerintah 
anggota ADB. 

71. ADB berkewajiban untuk membagikan informasi 
tentang pihak-pihak yang masuk dalam daftar hitam 
ADB kepada pemerintah-pemerintah anggota ADB, 
bank-bank pembangunan multilateral lain, penyedia 
pembiayaan bersama bilateral, dan pihak-pihak lain yang 
mempunyai kebutuhan yang jelasuntuk mengetahui. ADB 
berkewajiban untuk memuat di situs webnya informasi 
tentang pemberlakuan daftar hitam, termasuk satu daftar 
(i) entitas-entitas yang masuk daftar hitam yang telah 
melanggar sanksi mereka, (ii) pihak-pihak yang masuk 
daftar hitam yang telah melanggar Kebijakan Antikorupsi 
ADB (1998, yang telah diperbarui hingga saat ini) untuk 
kedua kali atau kali berikutnya, (iii) pihak yang masuk 
daftar hitam yang tidak bisa dihubungi meskipun telah 
dilakukan upaya-upaya semestinya, (iv) pihak-pihak 
yang masuk daftar hitam sesuai dengan kesepakatan 
ADBdengan bank-bank pembangunan multilateral 
lainnya untuk memberlakukan dan menegakkan daftar 
hitam secara bersama.20

Kebijakan dan Strategi 

Kebijakan-Kebijakan dan Strategi-Strategi yang 
Harus Melalui Konsultasi Publik 

72. ADB mengupayakan partisipasi para pemegang 
saham dan para pemangku kepentingan lain yang 
berkepentingan selama penyusunan dan tinjauan 
atas kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi upaya 
perlindungan, sektor, dan lintas sektornya. ADB 
berkewajiban untuk memuat di situs webnya satu daftar 
yang berisi kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi seperti 
itu yang akan disusun atau ditinjau selama 12 bulan ke 
depan secara bertahap. ADB berkewajiban untuk memuat 
di situs webnya rencana-rencana konsultasi, termasuk 
segala pertemuan tatap muka yang akan diharapkan 
akan dilakukan dengan khalayak-khalayak eksternal, 
setelah rencana-rencana tersebut selesai disusun. 

19  OAI adalah unit khusus yang ditunjuk ADB untuk menerima dan menyelidiki dugaan pemalsuan, korupsi, atau pelanggaran-pelanggaran lain 
terhadap Kebijakan Anti-Korupsi ADB yang berkenaan dengan aktivitas-aktivitas yang didanai ADB atau staf ADB. 

20  Kesepakatan Penegakan Bersama Keputusan-Keputusan Pemberlakukan Daftar Hitam (Agreement for Mutual Enforcement of Debarment 
Decisions), 9 April 2010, antara ADB, Bank Pembangunan Afrika, Bank Pembangunan Antar-Amerika, Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan 
Pembangunan, dan Kelompok Bank Dunia: http://www.adb.org/documents/agreement-mutual-enforcement-debarment-decisions
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ADB berkewajiban untuk memuat paling tidak satu draf 
konsultasi dari kebijakan atau dokumen strategi seperti 
itu di situs webnya. ADB berkewajiban untuk memuat di 
situs webnya kertas-kertas kerja dan proposal-proposal 
final kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi yang telah 
melalui satu proses konsultasi publik pada saat bersamaan 
dengan ketika dokumen-dokumen tersebut diedarkan 
kepada Dewan Direktur. Ketentuan ini berlaku untuk 
kertas-kertas kerja dan proposal-proposal final kebijakan-
kebijakan dan strategi-strategi seperti itu yang diedarkan 
kepada Dewan Direktur pada saat atau setelah tanggal 
berlakunya kebijakan komunikasi publik ini. 

Kebijakan-Kebijakan dan Strategi-Strategi Lain 

73. ADB berkewajiban untuk memuat di situs webnya 
dokumen-dokumen kebijakan dan strategi ADB lainnya 
setelah dokumen-dokumen tersebut disetujui atau 
disahkan.

Rangkuman Ketua 

74. Rangkuman dari ketua dalam pertemuan resmi 
Dewan Direksi yang menyetujui dan mengesahkan 
kebijakan atau strategi harus dimuat di situs web ADB 
setelah versi finalnya diedarkan kepada Dewan Direktur. 

Aturan-Aturan dan  
Prosedur-Prosedur Operasional 
75. ADB berkewajiban untuk memuat di situs webnya 
bagian-bagian Manual Operasi (kebijakan-kebijakan 
dan prosedur-prosedur operasional ADB), Instruksi 
Administrasi Proyek, dan buku pegangan staf setelah 
semua dokumen tersebut diedarkan kepada staf. 

Informasi Lain 

Pengadaan

76. ADB berkewajiban untuk memuat di situs webnya 
informasi dan dokumen-dokumen berikut ini: 

(i) satu daftar peluang bisnis untuk setiap 
proyek yang dijamin pemerintah yang sedang 

21  Lihat paragraf 58 tentang waktu pengungkapan untuk RRP dan dokumen-dokumen pendukung, termasuk manual administrasi proyek.
22  ADB. 2008. Review of the 1998 Graduation Policy of the Asian Development Bank. Manila; ADB. 1998. A Graduation Policy for ADB’s DMCs. 

Corrigendum 1. Manila.
23  ADB. 2008. Refining the Performance-Based Allocation of Asian Development Fund Resources. Manila.

dipersiapkan untuk mendapatkan pendanaan 
ADB, mulai dari identifikasi hingga persetujuan 
oleh Dewan Direktur;

(ii) rencana pengadaan dari peminjam untuk satu 
proyek sebagai bagian dari manual adminis-
trasi proyek,21 yang merinci (a) setiap kontrak 
untuk barang, kerja, dan konsultan dan jasa-
jasa lain yang diperlukan untuk melaksanakan 
proyek selama 18 bulan pertama; (b) metode-
metode pengadaan yang diusulkan untuk 
setiap kontrak; dan (c) prosedur tinjauan ADB 
yang berlaku;

(iii) pemutakhiran rencana pengadaan oleh pemin-
jam (paling tidak setiap tahun selama masa 
proyek); 

(iv) semua undangan yang dikeluarkan sebagai 
pemberitahuan khusus oleh badan-badan 
pelaksana proyek ADB dan ADB untuk 
menyatakan minat, melakukan pra-kualifikasi, 
atau mengajukan penawaran kompetitif inter-
nasional untuk pengadaan dan penugasan-
penugasan konsultan; 

(v) semua kontrak yang dimasukkan dalam catatan 
pembukuan ADB yang merinci nama kontraktor, 
deskripsi, nilai kontrak yang didanai ADB, and 
nama setiap peserta tender pengadaan; dan 

(vi) dokumen yang terkait dengan pengadaan 
kelembagaan ADB, yakni undangan untuk 
mengirimkan penawaran atau proposal, dan 
kontrak untuk pelaksanaan pengadaan yang 
besar. 

Pengkajian Tentang Kinerja Negara dari 
Negara-Negara Penerima Dana Asian 
Development Fund

77. ADB memiliki kebijakan yang disebut dengan 
Graduation Policy yang menetapkan syarat-syarat dan 
ketentuan tentang berhak tidaknya sebuah negara 
mendapatkan pinjaman lunak yang bersumber dari Dana 
Pembangunan Asia (Asian Development Fund/ADF).22 
Untuk negara-negara yang memenuhi syarat, berlaku 
Kebijakan Alokasi Pendanaan berbasis Kinerja yang 
menetapkan prinsip-prinsip dan kriteria untuk memandu 
alokasi dana.23 Untuk masing-masing negara yang bisa 
mengakses sumber daya ADF, ADB berkewajiban untuk 
memuat di situs webnya satu laporan tahunan tentang 
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kajian kinerja tahunan dari negara yang bersangkutan, 
termasuk peringkat kinerja secara numerik, setelah 
laporan tersebut selesai disusun. Pedoman untuk 
melakukan pengkajian tentang kebijakan di tingkat 
negara dan pengkajian kelembagaan juga harus dimuat 
di situs web ADB. 

Laporan Tahunan, Data dan Penelitian 
Ekonomi 

78. ADB berkewajiban untuk memuat di situs webnya 
Laporan Tahunan (Annual Report), serta Laporan 
Tentang Perkiraan Perkembangan Ekonomi Asia (Asian 
Development Outlook), Perkiraan Perkembangan 
Ekonomi Asia yang diperbarui (Asian Development 
Outlook Update), dan Indikator-Indikator Kunci (Key 
Indikators) yang berisi data, analisis dan prediksi ekonomi 
dan sosial. 

79. ADB akan memuat di situs webnya satu katalog 
ekstensif tentang buku-buku, kertas-kertas konferensi, 
laporan berkala, laporan, dan dokumen teknis yang berisi 
penelitian, laporan, dan analisis. 

Informasi Administratif dan Informasi Lain

80. ADB berkewajiban untuk memuat di situs webnya 
dokumen-dokumen dan informasi berikut: 

(i) Perjanjian Pembentukan Asian Development 
Bank (Piagam); 

(ii) Peraturan-peraturan ADB; 
(iii) Aturan-Aturan Prosedur Dewan Gubernur 

Asian Development Bank; 
(iv) Aturan-aturan dan prosedur Dewan Direktur 

Asian Development Bank
(v) Perjanjian antara Asian Development Bank 

dan Pemerintah Republik Filipina terkait Kantor 
Pusat Asian Development Bank; 

(vi) Kesepakatan-kesepakatan negara tempatan 
antara ADB dan negara-negara yang menjadi 
anggotanya, atas persetujuan dari negara ang-
gota yang bersangkutan; 

(vii) daftar para anggota ADB, modal yang disetor, 
dan hak suara mereka; 

(viii) struktur kelembagaan ADB; 
(ix) daftar para anggota Dewan Gubernur;
(x) daftar para anggota Dewan Direktur dan 

kelompok-kelompok suara mereka;

(xi) daftar komite-komite Dewan Direktur dan para 
anggotanya;

(xii) daftar para anggota Manajemen dan staf senior 
ADB; dan 

(xiii) informasi kontak untuk masing-masing di atas. 

81. ADB berkewajiban untuk memuat di situs webnya 
rangkuman jalannya pertemuan-pertemuan tahunannya, 
termasuk keputusan-keputusan yang diambil oleh Dewan 
Gubernur dan pidato-pidato oleh para gubernur, dalam 
kurun waktu 60 hari kalender dari setiap pertemuan 
tahunan. ADB juga berkewajiban untuk memuat di situs 
webnya resolusi-resolusi Dewan Gubernur lainnya yang 
diadopsi setelah tanggal pemberlakuan kebijakan, jika 
Dewan Direktur memberikan persetujuan diungkapkannya 
informasi tersebut.

82. ADB berkewajiban untuk memuat di situs webnya 
program kerja dan kerangka kerja anggaran untuk setiap 
tahun fiskal setelah berdiskusi dengan Dewan Direktur. 

83. ADB berkewajiban untuk memuat di situs webnya 
klasifikasi negara setelah mendapat persetujuan dari 
Dewan Direktur. 

84. Catatan pertemuan Dewan Direktur ADB 
bersifat rahasia.24 Walaupun demikian, ADB bisa 
mengungkapkan informasi tersebut 10 tahun setelah 
tanggal pembuatannya, atas permintaan dan 
mengungkapkan secara keseluruhan transkrip-transkrip 
verbatim pertemuan-pertemuan resmi Dewan Direktur 
dengan catatan pertemuan-pertemuan resmi Dewan 
Direktur seperti itu telah dilakukan pada saat atau 
setelah tanggal berlakunya kebijakan komunikasi publik 
ini dan transkrip-transkrip verbatim tersebut tidak berisi 
atau mengacu pada segala informasi yang masuk dalam 
perkecualian-perkecualian kebijakan. 

85. ADB berkewajiban untuk memuat di situs webnya (i) 
jadwal sementara topik-topik yang akan dipertimbangkan 
oleh Dewan Direktur selama 3 minggu berikutnya secara 
bertahap, dan (ii) notulensi setiap pertemuan rutin Dewan 
Direktur setelah notulensi tersebut disetujui oleh Dewan 
Direktur dan tidak lebih dari 60 hari setelah pertemuan 
tersebut. 

86. ADB berkewajiban untuk memuat di situs webnya 
laporan-laporan komite-komite Dewan Direktur secara 

24  Lihat ADB. 1966. Rules of Procedure of the Board of Directors of the Asian Development Bank. Manila. Bagian 9. Lihat juga paragraf 97
(iii) dokumen ini.
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lengkap apabila komite merekomendasikan demikian dan 
Dewan Direktur menyetujuinya. 

Informasi Keuangan

87. ADB berkewajiban untuk memuat di situs webnya 
pernyataan-pernyataan keuangan yang sudah diaudit25 
dari sumber daya modal umum ADB dan Dana Khusus 
(Special Fund) ADB,26 sebelum Pertemuan tahunan 
Dewan Gubernur ADB. 

88. Dokumen-dokumen berikut harus dimuat di situs 
web ADB setelah dokumen-dokumen tersebut disetujui 
oleh Dewan: 

(i) pembahasan dan analisis Manajemen tentang 
sumber daya umum ADB dan Dana Khusus, 
termasuk data keuangan untuk masing-masing 
dana tersebut; 

(ii) pernyataan-pernyataan keuangan tiga bulanan 
yang sudah dirangkum dan belum diaudit;

(iii) laporan tahunan tentang pembayaran pinjaman 
oleh negara-negara berkembang yang anggota 
ADB; dan 

(iv) anggaran ADB untuk setiap tahun fiskal.

89. ADB berkewajiban untuk memuat di situs webnya 
segala dokumen yang berkaitan dengan penawaran 
surat berharga kepada publik jika undang-undang 
dan peraturan yang mengatur pasar keuangan yang 
bersangkutan mensyaratkan agar penawaran-penawaran 
tersebut dicatatkan pada suatu badan pemerintah. 

Informasi tentang Kepegawaian 

90. ADB berkewajiban untuk memuat di situs webnya 
(i) struktur gaji pokok ADB; (ii) metodologi yang digunakan 
untuk menentukan tingkat gaji dan tunjangan Manajemen 
dan staf; (iii) gaji pokok tahunan para anggota Manajemen 
dan Dewan Direktur; dan (iv) tujuan-tujuan dan strategi 
ADB yang luas dalam merekrut, menempatkan, 
menempatkan kembali, dan mempertahankan staf. ADB 
berkewajiban untuk memuat  di situs webnya deskripsi 
tentang posisi-posisi untuk rekrutmen staf paling tidak 
2 minggu sebelum posisi diharapkan akan diisi. Setiap 
keputusan Tribunal Administratif ADB harus dimuat di situs 
web ADB setelah ada notifikasi dari Tribunal Administratif 
kepada Sekretaris untuk memuat satu keputusan.

Informasi yang Dihasilkan Dari Mekanisme 
Akuntabilitas ADB 

91. ADB berkewajiban untuk memuat di situs webnya 
informasi yang dihasilkan dari Mekanisme Akuntabilitas 
seperti diatur dalam kebijakan Mekanisme Akuntabilitas 
ADB, sesuai dengan perubahannya dari waktu ke waktu. 

Informasi yang berkaitan dengan  
Perundingan-Perundingan Tentang Asian 
Development Fund

92. Secara umum, ADB memuat di situs webnya 
informasi yang berkaitan dengan perundingan-
perundingan untuk penggalangan dana dan tinjauan 
tengah periode untuk ADF. ADB berkewajiban 
untuk memuat di situs webnya kertas-kertas diskusi 
nonkeuangan untuk pertemuan-pertemuan para donor 
setelah dokumen-dokumen diskusi seperti itu diedarkan 
kepada para donor. ADB berkewajiban untuk memuat di 
situs webnya rangkuman ketua pertemuan setelah setiap 
pertemuan. Laporan para donor harus dimuat di situs web 
ADB atas persetujuan Dewan Direktur. 

Dokumen-Dokumen Lain yang Disampaikan 
kepada Dewan Direktur 

93. ADB berkewajiban untuk memuat di situs webnya 
dokumen-dokumen yang diedarkan kepada Dewan 
Direktur sebagai pemberitahuan atau informasi atau 
untuk mendapatkan persetujuan yang tidak disebutkan 
di dalam kebijakan, kecuali Manajemen memberitahukan 
kepada Dewan Direktur untuk tidak melakukannya dan 
Dewan Direktur menyetujuinya.

Perkecualian Dalam Pengungkapan 
Informasi
94. Perkecualian terhadap sikap ADB yang 
mendukung pengungkapan informasi diatur dalam 
paragraf 97 dan 101. Daftar perkecualian ditetapkan oleh 
ADB berdasarkan pertimbangan bahwa kerugian yang 
bisa diakibatkan dari pengungkapan informasi kepada 
pihak-pihak atau kepentingan-kepentingan tertentu lebih 
besar daripada manfaat dari pengungkapan informasi 
tersebut.

25  Dewan Gubernur menyetujui pernyataan keuangan yang sudah diaudit dalam Pertemuan Tahunan.
26  Contohnya, ADF dan Dana Khusus untuk Bantuan Teknis (Technical Assistance Special Fund).
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95. Jika sebuah dokumen (atau sebagian dari 
dokumen) yang semestinya dimuat di situs web ADB 
tidak dimuat karena informasi yang terkandung dalam 
dokumen tersebut masuk dalam perkecualian maka 
ADB berkewajiban untuk memberikan rujukan tentang 
dokumen atau informasi yang dihilangkan dari dokumen 
tersebut,27 kecuali jika memberikan rujukan tentang 
dokumen atau informasi yang dihilangkan itu sendiri 
melanggar satu perkecualian. Jika bagian dari informasi 
yang terkandung dalam satu dokumen yang akan 
diberikan atas permintaan masuk dalam perkecualian, 
maka informasi seperti itu harus dihilangkan dari 
dokumen dan pemohon harus diberitahu tentang alasan 
penghilangan informasi tersebut.28

96. ADB tidak akan diwajibkan untuk mematuhi, atau 
menjawab permintaan informasi yang berulang-ulang 
atau tidak masuk akal tentang hal yang sama dari satu 
orang, organisasi, atau kelompok yang sama jika ADB 
telah memberikan informasi tersebut untuk menanggapi 
permintaan sebelumnya atau telah memberikan alasan 
mengapa ADB tidak bisa memberikan informasi yang 
diminta tersebut. 

Informasi Terkini 

97. Dengan memenuhi ketentuan dalam paragraf 99, 
ADB tidak akan mengungkapkan informasi sebagai 
berikut: 

Proses Pembahasan dan Pengambilan Keputusan

(i) Informasi internal yang jika diungkapkan 
akan atau kemungkinan akan mengancam 
integritas proses pembahasan dan 
pengambilan keputusan ADB dengan 
menghalangi terjadinya pertukaran gagasan 
dan komunikasi secara terbuka. Informasi 
internal tersebut diantaranya adalah 
dokumen-dokumen internal, memorandum, 
dan komunikasi-komunikasi serupa kepada 
atau dari para gubernur dan penggantinya 
para anggota Dewan Direktur, penasehat para 
Direktur, para anggota Manajemen, staf ADB, 
dan konsultan-konsultan ADB. 

(ii) Informasi yang dipertukarkan, disusun untuk, 
atau berasal dari proses pembahasan dan 
pengambilan keputusan antara ADB dan 
anggota-anggotanya dan entitas-entitas lain 
dengan siapa ADB bekerja sama. Jika diung-
kapkan, informasi itu akan atau kemungkinan 
akan mengancam integritas proses pemba-
hasan dan pengambilan keputusan antara ADB 
dan anggota-anggotanya dan entitas-entitas 
lain dengan siapa ADB bekerja sama dengan 
menghalangi pertukaran gagasan dan komu-
nikasi secara terbuka, khususnya terkait den-
gan dialog kebijakan dengan negara-negara 
berkembang yang menjadi anggotanya. 

(iii) Catatan pertemuan Dewan Direktur,29 kecuali 
transkrip verbatim (seperti diatur di paragraf 
84), notulensi pertemuan-pertemuan Dewan 
Direktur (paragraf 85), dan rangkuman-rangku-
man ketua pertemuan-pertemuan tertentu dari 
Dewan Direktur (paragraf 40 dan 74). 

Informasi yang Diberikan secara Rahasia 

(iv) Informasi yang diberikan kepada ADB secara 
rahasia oleh satu negara anggota atau organ-
isasi internasional dan yang, jika diungkapkan, 
akan atau kemungkinan besar akan men-
ganggu hubungan ADB dengan pihak tersebut 
atau dengan anggota lain.

(v) Informasi (termasuk informasi kepemilikan) 
yang diberikan oleh ADB kepada satu pihak dan 
yang, jika diungkapkan, akan atau kemungkinan 
besar akan mengganggu kepentingan komer-
sial, kepentingan keuangan, dan/atau posisi 
yang menjadi daya saing dari pihak seperti itu 
atau pihak lain yang menjadi sumber informasi, 
atau segala informasi bisnis rahasia (informasi 
yang tercakup dalam perjanjian kerahasiaan 
atau perjanjian untuk tidak melakukan pengung-
kapan yang telah disepakati ADB dengan klien-
klien dan/atau pihak-pihak lain yang terkait).

(vi) Informasi yang diberikan kepada ADB secara 
rahasia, yang berisi tentang dugaan pemalsuan, 
korupsi, atau pelanggaran terhadap Kebijakan 
Antikorupsi ADB, atau perilaku melanggar lain-

27  Acuan ke dokumen atau informasi yang dihilangkan akan dimuat di laman web yang relevan, yang akan tetap mencakup judul dokumen yang 
dihilangkan atau disunting.

28  Transkrip-transkrip pertemuan-pertemuan Dewan, yang diacu di paragraf 84, tidak disunting. Jika transkrip-transkrip tersebut berisi informasi yang 
masuk dalam perkecualian, transkrip-transkrip tersebut tidak diungkapkan.

29  Untuk maksud kebijakan ini, prosiding Dewan Direktur mengacu pada prosiding Dewan Direktur dan komite-komite Dewan, dan berisi semua 
pernyataan yang dibuat atau diarsipkan selama pertemuan-pertemuan dewan atau pertemuan-pertemuan komite dan catatan-catatan terkait 
pertemuan-pertemuan seperti itu, seperti transkrip verbatim, notulensi pertemuan komite, dan memorandum atau komunikasi lain antara Manaje-
men, departemen-departemen ADB, atau Sekretaris dan Dewan Direktur, dalam segala format, termasuk format elektronik.

Kebijakan Komunikasi Publik 2011
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Rincian Pengungkapan

nya, kecuali jika diijinkan oleh dan sesuai den-
gan aturan-aturan staf ADB dan aturan-aturan 
tentang penyelidikan. Selain itu juga identitas 
pihak yang menyampaikan dugaan tersebut 
(whistleblower), kecuali pihak tersebut bersedia 
untuk mengungkapkan identitasnya.

Informasi Pribadi

(vii) Informasi pribadi yang berkaitan dengan ang-
gota-anggota Dewan Direktur, para penasehat 
direktur, para anggota Manajemen, dan para 
staf dan konsultan ADB, karena pengungkapan 
seperti itu akan atau kemungkinan akan men-
gancam kepentingan privasi yang sah dari orang 
yang bersangkutan. Informasi yang dimaksud-
kan disini termasuk informasi kepegawaian 
evaluasi kinerja, dan informasi medis pribadi 
para anggota Dewan Direktur, penasehat direk-
tur, anggota Manajemen, dan staf dan konsultan 
ADB, informasi yang berkenaan dengan proses-
proses penunjukan dan seleksi staf, komunikasi 
pribadi. Selain itu juga informasi yang berkenaan 
dengan prosiding penyelesaian konflik internal 
dan mekanisme banding serta informasi yang 
berkaitan dengan penyelidikan, kecuali diijinkan 
oleh staf yang bersangkutan atau aturan staf dan 
aturan dan regulasi Dewan Direktur.

Informasi Keuangan

(viii) Informasi keuangan yang apabila diungkapkan, 
akan atau kemungkinan besar akan mengganggu 
kepentingan-kepentingan finansial atau komersial 
ADB dan aktivitas-aktivitas ADB yang sah atau 
informasi finansial yang sensitif bagi pasar modal 
dan pasar keuangan. Informasi ini bisa mencakup 
tentang estimasi-estimasi untuk peminjaman ADB 
di masa mendatang, perkiraan-perkiraan keuan-
gan, data tentang setiap keputusan investasi 
untuk kegiatan treasury ADB, penilaian kredit, 
analisis tentang kelayakan untuk memperoleh 
kredit, peringkat kredit, dan penilaian risiko para 
peminjam dan klien-klien lain.

30  Ini bisa termasuk pembatasan-pembatasan yang diberlakukan oleh undang-undang sekuritas dan perbankan, dan undang-undang hak cipta.
31  Opini-opini audit dan pernyataan-pernyataan keuangan yang sudah diaudit yang diungkapkan kepada publik sebagai bagian dari Laporan Tahu-

nan ADB tidak masuk dalam perkecualian ini (paragraf 87).
32  Intisari dari audit internal ADB dan semua temuan audit yang masuk peringkat risiko tinggi dan sedang disampaikan kepada Komite Audit dalam Dewan.
33  Pernyataan-pernyataan keuangan dana amanah tertentu disusun sesuai dengan ketentuan akuntansi penyandang dana (yang bisa jadi berbeda 

dengan standar-standar akuntansi yang diterima secara umum di AS), dan diaudit sesuai dengan standar-standar pengauditan yang diterima 
secara umum di AS (yang berlaku di ADB). Standar-standar audit tersebut membatasi pengungkapan pernyataan-pernyataan keuangan yang 
disusun dengan mengikuti standar-standar akuntansi selain yang berlaku secara umum di AS dan opini audit yang terkait kepada mereka yang 
mempunyai kepentingan tertentu terhadap dana tersebut, yaitu para penyumbang dana dan mereka yang bertanggung jawab untuk mengelola 
dan/atau mengurus administrasi dari dana tersebut.

(ix) Informasi finansial yang jika diungkapkan akan 
atau kemungkinan besar akan mengganggu 
kemampuan suatu negara anggota untuk men-
gelola perekonomiannya. 

Keamanan dan Keselamatan 

(x) Informasi yang, jika diungkapkan, akan atau 
mempunyai kemungkinan akan mengan-
cam nyawa, kesehatan, keselamatan, atau 
keamanan perorangan, atau keselamatan dan 
keamanan aset-aset ADB, atau mengganggu 
pertahanan atau keamanan nasional suatu 
negara anggota.

Urusan-Urusan Hukum atau Investigasi 

(xi) Segala informasi yang masuk dalam hak 
istimewa pengacara-klien (termasuk komuni-
kasi kepada atau dari penasehat hukum ADB 
atau penasehat hukum eksternalnya); infor-
masi yang berkaitan dengan segala penyelidi-
kan tentang dugaan pemalsuan, korupsi, atau 
perilaku melanggar, kecuali diijinkan oleh dan 
sesuai dengan aturan-aturan ADB tentang 
penyelidikan-penyelidikan seperti itu; atau 
segala informasi yang, jika diungkapkan, akan 
atau kemungkinan besar akan mengganggu 
suatu penyelidikan atau administrasi sistem 
hukum atau melanggar undang-undang yang 
berlaku.30 

Laporan-Laporan Audit Internal dan 
Laporan-Laporan Audit Dana Amanah31

(xii) Laporan-laporan audit internal Kantor Auditor 
Jenderal ADB, seperti misalnya laporan-laporan 
yang mungkin berisi informasi yang sensitif ten-
tang sistem-sistem internal, yang bisa disalahgu-
nakan oleh pihak-pihak ketiga sehinggga meru-
gikan ADB;32 dan (b) laporan-laporan audit ter-
tentu dari auditor-auditor eksternal ADB tentang 
dana-dana amanah yang dikelola ADB, dimana 
pengungkapan publik laporan-laporan ini akan 
melanggar standar-standar audit yang berlaku.33
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Informasi Historis 

98. Segala informasi yang berkaitan dengan proyek-
proyek dan program-program yang didukung ADB, 
kebijakan-kebijakan, strategi-strategi, dan operasi-
operasi umum yang dimiliki ADB selama lebih dari 
20 tahun sejak tanggal informasi seperti itu dihasilkan 
oleh ADB, atau diberikan kepada ADB, akan dianggap 
sebagai informasi historis. Informasi historis. selain 
informasi yang berkenaan dengan prosiding Dewan, akan 
diungkapkan atas permintaan,34 kecuali untuk informasi 
yang masuk dalam daftar perkecualian di paragraf 97 
(iv)–(vii), (ix)–(xi), dan (xii)(b). 

Pembatalan Perkecualian Demi Kepentingan 
Publik (Pembatalan Perkecualian Secara 
Positif) 

99. Meskipun sudah diatur oleh ketentuan dalam 
paragraf 97 tentang jenis-jenis informasi yang tidak 
boleh diungkapkan, para pemangku kepentingan 
eksternal bisa meminta ADB untuk mengungkapkan 
informasi seperti itu demi kepentingan publik. PDAC 
akan mempertimbangkan permintaan-permintaan 
seperti itu. ADB bisa mengungkapkan informasi yang 
diminta jika mendapati bahwa kepentingan publik 
dalam mengungkapkan informasi lebih besar daripada 
kerugian yang bisa diakibatkan oleh pengungkapan 

informasi tersebut. Segala rekomendasi dari PDAC untuk 
mengungkapkan atau menolak pengungkapkan informasi 
seperti itu harus mendapatkan persetujuan dari Dewan 
Direktur untuk permintaan dokumen Dewan Direktur 
dan harus mendapatkan persetujuan Presiden untuk 
permintaan dokumen-dokumen lain. 

100. Walaupun demikian, ketentuan pembatalan 
perkecualian demi kepentingan publik tidak akan 
berlaku apabila ADB telah memberikan komitmen secara 
hukum kepada satu pihak untuk menjaga kerahasiaan 
informasi seperti itu dan untuk tidak mengungkapkan 
informasi seperti itu, kecuali pihak tersebut memberikan 
persetujuan. 

Hak Prerogatif ADB untuk Membatasi Akses 
Terhadap Informasi (Pembatalan Perkecualian 
Secara Negatif) 

101. Dalam situasi-situasi luar biasa ADB juga 
mempunyai hak untuk tidak mengungkapkan, informasi 
yang dalam keadaan normal akan diungkapkannya 
apabila ADB memutuskan bahwa pengungkapan 
informasi seperti itu akan atau kemungkinan akan 
lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat. 
Hak prerogatif ini hanya bisa digunakan oleh Dewan 
Direktur.

34  Prosiding Dewan akan diungkapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam paragraf 40, 74, 84, dan 85.
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Pendekatan Komunikasi 
Publik

102. Komunikasi publik yang proaktif merupakan satu alat 
yang penting untuk membantu mewujudkan tujuan-tujuan 
kebijakan komunikasi publik ini. Metodologi berikut ini akan 
memandu komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

103. ADB akan terus menyempurnakan dan memperkuat 
pendekatan komunikasi publiknya karena prioritas-
prioritas ADB dan ekspektasi-ekspektasi para pemangku 
kepentingan berubah. Secara khusus, ADB akan:

(i) melaksanakan satu pendekatan komunikasi 
publik yang dipusatkan pada komunikasi yang 
berkesinambungan, terpadu, dan efisien yang 
disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan 
khalayak; 

(ii) mengkomunikasikan misinya untuk mengurangi 
kemiskinan dan mendorong pertumbuhan eko-
nomi yang inklusif, serta untuk menjadi bank 
pengetahuan dan menjadi yang terdepan dalam 
menyuarakan pembangunan di dalam kawasan; 

(iii) menggunakan beragam metode dan 
perangkat—dari komunikasi dengan teknologi 
dan media terkini hingga komunikasi tatap muka 
dan pendekatan-pendekatan berteknologi 
sederhana lainnya—untuk menjangkau kha-
layak-khalayaknya dengan cara paling efektif;

(iv) mempertahankan visibilitas yang kuat di media 
internasional, regional, dan nasional;

(v) memperbaiki komunikasi tentang proyek-proyek, 
memperkuat komunikasi yang strategis (terma-
suk komunikasi dalam situasi krisis), dan men-
gidentifikasi peluang-peluang untuk melakukan 
komunikasi yang terkoordinasi dengan para 
mitra tentang proyek-proyek bersama; dan 

(vi) memperbaiki komunikasi internal dan pengem-
bangan kapasitas staf dalam hubungan luar.

Khalayak-Khalayak Sasaran
104. ADB berupaya untuk berkomunikasi dengan 
beragam khalayak yang luas di negara-negara 

berkembang yang menjadi anggotanya serta anggota-
anggotanya yang bukan merupakan peminjam. Khalayak-
khalayak kunci yang menjadi sasaran ADB antara 
lain (i) pemerintah, pemuka pendapat, dan pengambil 
keputusan, termasuk anggota parlemen, di negara-
negara berkembang anggota ADB dan anggota-anggota 
ADB yang bukan merupakan peminjam; (ii) media; (iii) 
masyarakat sipil, termasuk penduduk yang terkena 
dampak; dan (iv) akademisi. ADB akan memantau 
perubahan-perubahan profil dan ekspektasi khalayak, 
dan akan menyesuaikan strategi komunikasinya. 

Pendekatan-Pendekatan untuk 
Menjangkau Khalayak Sasaran 
105. ADB akan terus mengadakan survei pendapat 
secara rutin, seperti survei persepsi setiap tiga tahun, 
dan menggunakan berbagai saluran formal dan informal 
untuk mendapatkan umpan balik untuk membantu ADB 
untuk terus melakukan perbaikan terhadap aktivitas-
aktivitas komunikasinya. 

106. ADB akan berkomunikasi dengan dan menjangkau 
khalayak-khalayak sasarannya dengan menggunakan 
berbagai perangkat dan teknologi komunikasi: media 
umum (mainstream) dan online, situs web, media baru 
termasuk media sosial, media komunitas, telepon seluler, 
multimedia termasuk video online, podcasts, gambar, 
publikasi, dan acara-acara khusus. 

107. Komunikasi tradisional berupa komunikasi tatap 
muka seperti pertemuan, brifing, dan presentasi, serta 
media untuk menjangkau masyarakat seperti poster, 
selebaran, atau brosur akan tetap menjadi perangkat 
penting dalam komunikasi dengan khalayak-khalayak 
yang mempunyai akses terbatas terhadap teknologi atau 
media umum. ADB juga akan menyesuaikan strategi 
komunikasinya agar bisa sesuai dengan kondisi budaya 
khalayaknya. 
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108. ADB akan berupaya untuk menjaga agar terus 
memiliki tingkat paparan yang tinggi di media internasional 
melalui strategi hubungan media yang proaktif untuk 
memaksimalkan liputan media terhadap misi-misi, 
kebijakan-kebijakan, program-program, proyek-proyek, 
dan produk-produk pengetahuannya. Pada saat yang 
sama, ADB akan berupaya untuk meningkatkan visibilitas 
kerjanya di media regional dan nasional.

109. ADB akan memperbaiki komunikasi tentang 
proyek-proyek dan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas 
komunikasinya dengan para mitra yang terlibat dalam 
proyek-proyek bersama. 

110. ADB akan memuat sebanyak mungkin di situs 
web eksternalnya informasi tentang ADB dan operasi-
operasinya. Situs web ini akan selalu diperbaiki untuk 
memenuhi ekspektasi dan kebutuhan para pengguna. 
ADB juga akan memperkuat program publikasinya 
untuk menyebarkan publikasi, pengetahuan tentang 
pembangunan, dan informasi ke khalayak seluas 
mungkin, termasuk melalui penerjemahan ke dalam 
bahasa-bahasa negara-negara berkembang anggotanya 
untuk mendukung pembangunan ekonomi berbasis 
pengetahuan di kawasan. ADB akan terus menyebarkan 
produk-produk pengetahuan utamanya melalui program 
perpustakaan jaringan dan mengeksplorasi saluran-
saluran yang efektif untuk meningkatkan jangkauan dari 
publikasi-publikasi ADB. Selain menyebarkan produk-
produk pengetahuannya secara online dan dalam bentuk 
cetakan, ADB juga akan menggunakan platform-platform 
lain seperti konferensi-konferensi regional atau nasional 
dan acara-acara lain untuk membagikan produk-produk 

pengetahuannya dan bertukar pandangan dengan para 
pejabat pemerintah dan khalayak-khalayak kunci lainnya. 

Penerjemahan

111. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi ADB.35 
Walaupun demikian, dokumen-dokumen dan informasi 
lain seringkali harus diterjemahkan ke dalam bahasa-
bahasa lain untuk mendorong partisipasi, serta 
pemahaman dan dukungan, para pemegang saham 
dan para pemangku kepentingan ADB tentang aktivitas-
aktivitas yang didukungnya.36

112. ADB akan melakukan penerjemahan sesuai 
dengan kerangka kerja penerjemahannya yang diadopsi 
pada 2007. Penerjemahan-penerjemahan seperti itu bisa 
meliputi informasi yang (i) membahas bisnis, kebijakan, 
dan pemikiran ADB yang strategis secara keseluruhan, 
dan ditujukan pada khalayak yang luas di tingkat 
internasional; (ii) digunakan untuk konsultasi publik, 
khususnya dengan penduduk yang terkena dampak 
(paragraf 47); (iii) berkaitan dengan negara-negara, 
proyek-proyek, dan program-program khusus tertentu; 
dan (iv) ditujukan untuk situs web ADB. Kriteria untuk 
melakukan penerjemahan antara lain adalah tingkat 
melek huruf dari khalayak yang bersangkutan, bahasa-
bahasa yang dipahami oleh khalayak tersebut, alternatif 
selain penerjemahan, waktu yang diperlukan untuk 
penerjemahan, dan biaya.

35  ADB. 1966. Agreement Establishing the Asian Development Bank. Manila (Pasal 39.1).
36  Apabila ada perbedaan antara versi Bahasa Inggris dokumen dengan terjemahannya dalam bahasa lain, versi Bahasa Inggris lah yang berlaku.
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Pengaturan Pelaksanaan

Peran dan Tanggung Jawab 

Manajemen 

113. Manajemen akan memegang peran kunci dalam 
memimpin dan memantau upaya-upya komunikasi 
publik ADB untuk memaksimalkan dampak upaya-
upaya tersebut. Manajemen akan berpartisipasi dalam 
aktivitas-aktivitas komunikasi publik dan mendorong 
komunikasi-komunikasi internal yang terbuka dan efektif 
untuk memastikan para staf mengetahui pandangan-
pandangan dan posisi-posisi Manajemen. PDAC akan 
bertindak sebagai badan pengawas Manajemen untuk 
menafsirkan, memantau, dan meninjau ketentuan-
ketentuan pengungkapan informasi dalam kebijakan.

Semua Departemen dan Kantor 

114. Semua departemen dan kantor ADB akan 
bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan. 
Sebagai komunikator kunci ADB, kepala seluruh 
departemen dan kantor ADB, termasuk kepala perwakilan 
ADB di suatu negara dan pimpinan-pimpinan kantor ADB 
untuk wilayah tertentu akan secara proaktif berkomunikasi 
dengan para khalayak eksternal. Mereka memimpin 
upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang 
motivasi dan tujuan ADB, dan membangun kepercayaan 
para pemangku kepentingan. Staf dari departemen-
departemen operasi akan memainkan peran kunci dalam 
berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan 
proyek dan dalam memastikan agar ketentuan-ketentuan 
dalam pengungkapan informasi ditaati. Mereka akan 
mendorong kesadaran di kalangan orang-orang di 
sektor publik, swasta dan masyarakat sipil tentang 
kebijakan dan hak publik untuk mengakses informasi 
dari ADB sesuai dengan kebijakan. Pusat LSM dan 
Masyarakat Sipil (NGO and Civil Society Center) ADB 
akan mendukung hubungan dengan masyarakat sipil. 
Departemen-departemen pengetahuan dan DER akan 
bekerja bersama untuk mengoptimalkan penyebaran 
produk-produk pengetahuan.

Departemen Hubungan Luar 

115. DER akan bertanggung jawab atas pelaksanaan 
kebijakan dan penerapannya secara konsisten. DER 
akan bekerja erat dengan Manajemen, departemen-
departemen, dan kantor-kantor, serta kantor-kantor 
perwakilan ADB dala melakukan komunikasi-komunikasi 
publik yang proaktif dan secara efektif melibatkan para 
pemangku kepentingan eksternal. Untuk memaksimalkan 
dampaknya dengan sumber daya yang ada, DER akan 
menyempurnakan peran-perannya dan menetapkan 
prioritas fungsi-fungsinya untuk bisa mendukung 
kebijakan dengan lebih baik.

Pengungkapan Informasi

116. DER akan mendorong satu budaya keterbukaan 
antar staf ADB dan terus mengembangkan insentif-
insentif untuk pertukaran informasi yang proaktif.

117. Unit Informasi Publik dan Pengungkapan 
Informasi (Public Information and Disclosure Unit) dalam 
DER akan memberikan advis kepada semua departemen 
dan kantor ADB dan memantau ketentuan-ketentuan 
pengungkapan informasi dalam kebijakan. Unit ini juga 
akan merancang dan melakukan pelatihan wajib untuk 
staf operasional tentang ketentuan pengungkapan 
informasi dalam kebijakan, dan akan memberikan 
insentif pada staff untuk membantu ADB menaati 
kebijakan. Unit ini akan secara langsung mendukung 
kerja PDAC, dan menyerahkan kepada PDAC laporan-
laporan pemantauan tentang kemajuan-kemajuan 
dalam melaksanakan kebijakan (paragraf 142). Unit ini 
akan memastikan publik selalu mengetahui informasi 
tentang dokumen-dokumen kegiatan operasional yang 
ada di situs web ADB. Unit ini juga akan menjalankan 
satu sistem untuk melacak permintaan-permintaan 
informasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam 
kebijakan.

118. Team yang menangani website ADB akan 
bekerja dengan unit ini dan departemen-departemen 
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dan kantor-kantor ADB dalam memuat dokumen-
dokumen dan memperbaiki fungsi pencarian informasi 
dalam situs web ADB. 

Penerjemahan

119. Kerangka kerja penerjemahan yang diadopsi pada 
2007 memberikan garis besar tentang cara-cara ADB 
meningkatkan ketersediaan informasi dalam bahasa-
bahasa lain selain Bahasa Inggris. Kerangka kerja ini 
ditinjau pada 2011 bersama dengan implikasi-implikasi 
sumber dayanya. 

120. DER akan mengelola proyek-proyek penerjemahan 
di dalam ADB, membantu dalam menyediakan hasil-hasil 
terjemahan kepada publik, dan membuat catatan tentang 
judul-judul dokumen yang diterjemahkan melalui DER. 
Setiap kantor perwakilan ADB, dengan arahan DER, akan 
mempunyai satu daftar penerjemah yang mempunyai 
kualifikasi dan para penyunting dwibahasa yang 
menguasai bahasa (bahasa-bahasa) yang digunakan 
di negara mereka. DER akan menggalakkan kesadaran 
antar departemen-departemen dan kantor-kantor ADB 
tentang layanan tentang penerjemahan yang bisa mereka 
gunakan. 

Buku Pegangan tentang Pengungkapan Informasi 
dan Materi-Materi Peningkatan Kesadaran 

121. DER akan merevisi Public Communications 
Policy Staff Disclosure Handbook37 dengan prosedur 
langkah demi langkah untuk memandu staf ADB 
dalam menyediakan informasi dan dokumen-dokumen 
operasional kepada publik. Selain itu materi-materi 
terpisah tentang peningkatan kesadaran akan disusun 
dan diperbahauri sesuai kebutuhan untuk memandu pada 
peminjam dan klien ADB dalam menjalankan kebijakan 
dan untuk memberitahukan kepada para pemangku 
kepentingan lain yang berkepentingan tentang ketentuan-
ketentuan dalam kebijakan. Semua materi-materi ini akan 
dimuat di situs web ADB dan disebarkan di dalam negeri 
dengan cara yang sesuai. 

Penyebaran Informasi di Tingkat Negara 

122. ADB akan terus menyebarkan produk-produk 
pengetahuannya melalui program jaringan perpustakaan. 

Tujuan utama dari aktivitas-aktivitas informasi ADB 
adalah untuk meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas 
publikasi dan informasi ADB tentang operasi-operasi 
ADB. Kemitraan-kemitraan baru dengan lembaga-
lembaga kajian, lembaga-lembaga akademis, dan mitra-
mitra pembangunan lain akan menjadi prioritas di negara-
negara berkembang yang menjadi anggota ADB. 

Kantor-Kantor Perwakilan Wilayah dan  
Kantor-kantor Perwakilan di Tingkat Negara 

123. Kantor-kantor perwakilan wilayah dan kantor-
kantor perwakilan ADB di negara-negara berkembang 
yang menjadi anggotanya memegang peran di garis 
depan yang menentukan dalam komunikasi publik yang 
efektif karena kedekatan mereka dengan khalayak 
sasaran, keahlian operasional dan ekonomi mereka, 
dan pemahaman mereka tentang realitas budaya dan 
komunikasi yang unik di negara atau kawasan tempat 
mereka berada. 

124. Kepala-kepala kantor perwakilan wilayah dan 
kantor perwakilan ADB di negara-negara berkembang 
yang menjadi anggotanya merupakan para komunikator 
kunci ADB dan akan memimpin upaya-upaya untuk 
memperluas dan memperkuat interaksi-interaksi ADB 
dengan media, para pemuka pendapat, dan pembuat 
keputusan di negara atau kawasan mereka. 

125. ADB akan melakukan segala upaya untuk 
meningkatkan jumlah staf hubungan luar di kantor-
kantor perwakilan. Mereka akan memberikan 
dukungan profesional dan advis pada para pimpinan 
misi atau kantor mereka, menjadi bagian dari tim 
Manajemen kantor perwakilan, dan akan mempunyai 
pengetahuan penuh tentang semua aktivitas kantor 
tersebut. Staf hubungan luar di kantor perwakilan 
ADB akan mempunyai deskripsi kerja dan kualifikasi 
yang konsisten dan akan mendapatkan pelatihan yang 
terstruktur secara rutin. 

126. Tanggung jawab utama staf hubungan luar 
di kantor perwakilan ADB diantaranya akan meliputi 
(i) membangun dan memelihara hubungan dengan 
berbagai kelompok publik dan swasta untuk membantu 
interaksi dengan staf senior ADB; (ii) memastikan agar 
media lokal dan internasional secara rutin memiliki akses 

37  Staff Disclosure Handbook. http://www.adb.org/Documents/Handbooks/Disclosure/
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terhadap para wakil dan informasi ADB; (iii) memantau 
berita-berita lokal, nasional dan internasional dalam 
Bahasa Inggris dan bahasa (bahasa-bahasa) setempat 
agar mengetahui isu-isu yang menjadi kepentingan ADB; 
dan (iv) memberikan bantuan kepada kantor perwakilan 
dan masyarakat di dalam negara tentang ketentuan-
ketentuan kebijakan dalam pengungkapan informasi. 
Untuk meningkatkan konsistensi dan memaksimalkan 
manfaat pertukaran informasi, staf hubungan luar di 
kantor-kantor perwakilan ADB dan para rekan mereka di 
DER akan bertemu langsung secara rutin atau melalui 
konferensi video, dan secara online bila diperlukan. Staf 
hubungan luar kantor perwakilan ADB akan melapor 
kepada direktur di tingkat negara atau kawasan yang 
bersangkutan dan sekaligus kepada DER.

Komite Penasehat Pengungkapan Publik 
(Public Disclosure Advisory Committee/PDAC)

127. PDAC akan menafsirkan, memantau, dan 
meninjau ketentuan-ketentuan pengungkapan dalam 
kebijakan. PDAC akan terdiri dari direktur jenderal 
pelaksana (bertindak sebagai ketua), direktur utama 
DER, sekretaris, dan penasehat umum ADB. PDAC 
akan melapor langsung pada Presiden. PDAC akan 
bertemu sesuai kebutuhan untuk meninjau permintaan-
permintaan akan informasi yang telah ditolak oleh 
departemen-departemen atau kantor-kantor ADB 
lainnya. PDAC mempunyai kewenangan untuk 
mendukung atau membatalkan keputusan-keputusan 
yang menolak akses terhadap informasi, kecuali 
keputusan-keputusan Dewan Direktur untuk membatasi 
akses terhadap informasi (paragraf 101). Demi 
kepentingan publik PDAC juga akan mempertimbangkan 
permintaan-permintaan untuk pengungkapan informasi 
yang masuk dalam pengecualian kebijakan (paragraf 
99). Unit Informasi Publik dan Pengungkapan Informasi 
dalam DER akan memberikan bantuan kesekretariatan 
kepada PDAC. PDAC akan meninjau dan mengesahkan 
laporan tahunan tentang Kebijakan Komunikasi Publik 
yang menilai pelaksanaan ketentuan-ketentuan 
pengungkapan di bawah kebijakan tersebut. Laporan 
tahunan akan mencakup satu rangkuman dari 

penolakan untuk memberikan informasi kepada 
publik serta rekomendasi-rekomendasi perubahan 
bagi kebijakan dan bagian Manual Operasi dari 
kebijakan yang terkait, atau struktur kelembagaan yang 
mendukung pengungkapan informasi kepada publik 
oleh ADB.

Panel Banding Independen  
(Independent Appeals Panel/IAP)

128. IAP akan mempertimbangkan permintaan 
banding yang berisi dugaan bahwa ADB melanggar 
kebijakan dengan membatasi akses terhadap informasi 
yang biasanya diungkapkannya sesuai dengan 
kebijakan. IAP akan mempunyai kewenangan untuk 
mendukung atau membatalkan keputusan-keputusan 
PDAC yang menolak akses terhadap informasi. IAP tidak 
mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkan 
banding tentang segala keputusan yang diambil ADB 
menurut paragraf 99 dan 101. IAP akan terdiri dari tiga 
tenaga ahli eksternal mengenai urusan-urusan akses 
informasi.38 Para anggota IAP akan bekerja secara 
berkala dan hanya ketika dipanggil untuk memberikan 
pertimbangan untuk suatu banding tentang keputusan 
yang diambil PDAC. Sejauh mungkin, IAP akan 
melaksanakan pembahasan melalui telepon, email, 
dan/atau hubungan video. Kantor Sekretaris ADB akan 
memberikan dukungan kesekretariatan kepada IAP.

Peminjam dan/atau Klien 

129. Untuk proyek-proyek ADB, banyak tanggung 
jawab untuk mengungkapkan informasi menjadi 
tanggungan peminjam dan/atau klien. Peminjam atau 
klien akan bekerja dengan staf dari departemen-
departemen operasi untuk menyediakan para staf 
informasi khusus di wilayah-wilayah proyek untuk 
memberikan informasi kepada dan berdialog dengan 
penduduk yang terkena dampak mengenai proyek 
(paragraf 47). Para staf informasi khusus dalam proyek 
tersebut bisa menggunakan situs web ADB untuk 
mengakses informasi yang berkenaan dengan proyek 
dan negara, dan untuk mengungkapkan informasi seperti 

38  Para anggota IAP akan dinominasikan oleh Presiden dan disetujui oleh Dewan Direktur. Tiga anggota IAP bisa mencakup (i) satu wakil dari satu 
negara berkembang yang menjadi anggota yang mempunyai pengalaman yang cukup tentang urusan-urusan tentang akses terhadapinformasi; 
(ii) seorang tenaga ahli tentang akses terhadap informasi, yang bersifat independen dari pemerintah mana pun; dan (iii) seorang tenaga ahli 
tentang akses terhadapinformasi dalam konteks komersial.
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itu kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan 
menggunakan mekanisme-mekanisme penyampaian 
yang sesuai dengan kondisi dan budaya setempat. 

Prosedur-Prosedur untuk 
Mengakses Informasi 

Pengungkapan Informasi Secara Proaktif 

130. Situs web ADB akan menjadi alat utama bagi 
ADB untuk secara proaktif mengungkapkan informasi 
dan dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan 
kebijakan. Cara-cara lain untuk pengungkapan informasi 
dan dokumen-dokumen (misalnya informasi untuk 
mendukung proses konsultasi) akan digunakan oleh ADB 
serta para peminjam dan klien, tergantung pada penerima 
atau khalayak yang menjadi sasaran serta tujuan yang 
dimaksud dalam mengungkapkan informasi.

Permintaan akan Informasi 

131. Semua permintaan informasi dan dokumen harus 
diajukan secara tertulis (email, surat biasa, formulir 
umpan balik lewat internet, atau faks). Permintaan-
permintaan bisa ditujukan kepada Unit Informasi Publik 
dan Pengungkapan (Public Information and Disclosure 
Unit) ADB: melalui surat biasa dialamatkan ke Asian 
Development Bank, 6 ADB Avenue, Mandaluyong City, 
1550 Metro Manila, Philippines; melalui e-mail kepada 
disclosure@adb.org; atau melalui faks ke nomor 
+63 2 636 2649. Permintaan-permintaan juga bisa 
disampaikan kepadakantor perwakilan di suatu negara, 
kantor perwakilan wilayah, atau departemen atau kantor 
ADB yang bersangkutan. Permintaan harus secara 
khusus menyebutkan informasi yang dicari agar ADB, 
dalam kurun waktu yang bisa diterima, bisa menemukan 
informasi tersebut. 

132. Departemen dan kantor ADB yang bersangkutan 
akan menentukan apakah suatu dokumen berisi 
informasi yang tidak boleh diungkapkan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam paragraf 97 
tentang pengecualian dalam pengungkapan informasi. 

ADB akan berkonsultasi dengan peminjam, klien, atau 
lembaga yang memberikan pembiayaan bersama 
untuk suatu proyek atau kegiatan tertentu dengan cara 
sebagaimana semestinya. Unit Informasi Publik dan 
Pengungkapan Informais akan memberikan arahan 
kepada staf ADB sesuai kebutuhan.

133. Informasi historis tersedia atas permintaan, sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan di paragraf 98. Permintaan 
akan informasi historis harus mengidentifikasi informasi 
khusus yang diminta; permintaan untuk mengakses 
informasi historis secara umum tidak akan diterima.

Batas Waktu untuk Memberikan Tanggapan 
terhadap Permintaan akan Informasi Terkini 

134. ADB harus mengirimkan pemberitahuan tentang 
diterimanya satu permintaan dalam 5 hari kerja sejak 
diterimanya permintaan. ADB berkewajiban untuk 
memberitahukan pemohon segera setelah keputusan 
diambil dan kapan pun tidak lebih dari 20 hari kerja 
setelah menerima permintaan. Dalam tanggapannya, 
ADB berkewajiban untuk memberikan informasi yang 
diminta atau memberikan alasan mengapa permintaan 
telah ditolak dengan menunjukkan ketentuan (ketentuan-
ketentuan) khusus dalam kebijakan yang mendasari 
penolakan. Apabila ADB menolak memberikan 
informasi yang diminta, ADB berkewajiban untuk 
memberitahukan pemohon tentang hak mereka untuk 
mengajukan banding sesuai dengan paragraf 136–141 
dalam kebijakan.39 ADB berkewajiban untuk memuat di 
situs webnya daftar permintaan-permintaan yang telah 
ditinjau serta keputusan-keputusan yang diambil, yaitu 
dipenuhi atau ditolak, dengan disertai alasan untuk 
penolakan.

Bahasa Permintaan 

135. Permintaan-permintaan bisa disampaikan kepada 
ADB dalam Bahasa Inggris atau dalam bahasa-bahasa 
resmi atau nasional para anggota ADB. Permintaan akan 
informasi dan dokumen-dokumen yang disampaikan 
dalam bahasa selain Bahasa Inggris bisa ditujukan 
kepada kantor perwakilan ADB yang relevan.

39  Batas waktu ini tidak berlaku untuk kasus-kasus dimana ADB menggunakan hak prerogatifnya sesuai dengan paragraf 101 untuk tidak 
mengungkapkan informasi yang umumnya diungkapkannya. Dalam kasus ini, ADB akan meneruskan permasalahan ini kepada Dewan Direktur 
untuk diambil keputusan akhir.

Kebijakan Komunikasi Publik 2011
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Banding 

136. ADB akan mengadopsi satu proses banding 
dua tahap dimana para pemohon dapat mengajukan 
banding apabila mereka meyakini bahwa ADB telah 
menolak permintaan mereka akan informasi dengan 
melanggar kebijakan komunikasi publik. Permintaan 
banding juga bisa diajukan untuk membatalkan 
perkecualian-perkecualian kebijakan yang membatasi 
akses terhadap informasi yang diminta dengan dasar 
bahwa kepentingan publik dalam pengungkapan 
informasi tersebut lebih besar daripada kerugian 
yang bisa diakibatkan oleh pengungkapan seperti itu. 
Tindakan yang bisa diambil untuk pemohon banding 
yang memenangkan permintaan banding tersebut akan 
terbatas pada memberikan informasi yang diminta. 
Proses banding dua tahap ini akan dibentuk sesuai 
dengan penjelasan yang ada pada paragraf 137–141. 

Tahap Pertama Banding: Komite Penasehat 
Pengungkapan Publik 

137. Pemohon yang diijinkan untuk mengakses 
informasi oleh ADB bisa mengajukan banding kepada 
PDAC jika pemohon banding tersebut mampu untuk 
(i) memberikan argumen yang masuk akal bahwa ADB 
telah melanggar kebijakan dengan membatasi akses 
terhadap informasi yang diminta, atau (ii) memberikan 
argumen adanya kepentingan publik untuk membatalkan 
perkecualian-perkecualian kebijakan yang membatasi 
akses terhadap informasi yang diminta.

138. PDAC akan mengirimkan pemberitahuan tentang 
diterimanya satu permohonan banding dalam 5 hari 
kerja. PDAC akan bertemu sesegera mungkin untuk 
membahas permohonan banding tersebut. Dalam 
melakukan tinjauan terhadap permohonan banding 
tersebut, PDAC akan mempertimbangkan perkecualian-
perkecualian kebijakan yang ditetapkan dalam 
paragraf 97. Jika banding didasarkan pada pembatalan 
pekecualian dalam pengungkapan informasi demi 
kepentingan publik yang ditetapkan di paragraf 99, 
PDAC akan mempertimbangkan permintaan seperti 
itu. Namun segala rekomendasi untuk mengungkapkan 
atau menolak permintaan pengungkapan informasi 
akan memerlukan persetujuan Dewan Direktur jika 
menyangkut catatan-catatan Dewan Direktur. Untuk 
dokumen-dokumen lain maka diperlukan persetujuan 
dari Presiden ADB. Keputusan-keputusan Presiden 
dan Dewan Direktur akan menjadi keputusan akhir. 
PDAC berkewajiban untuk mengirimkan pemberitahuan 
kepada pemohon tentang keputusan ADB secara 

tertulis dengan memberikan alasannya, segera setelah 
keputusan tersebut diambil dan setiap saat tidak lebih 
dari 20 hari kerja setelah diterimanya banding, kecuali 
Dewan Direktur telah mengambil keputusan sesuai 
paragraf 99. Dalam kasus seperti itu, pemohon harus 
mendapatkan pemberitahuan pada saat Dewan Direktur 
megambil keputusan tersebut.

Tahap Kedua Banding: Panel Banding Independen 

139. Jika PDAC mendukung keputusan awal 
untuk menolak permintaan akan informasi, pemohon 
bisa mengajukan banding kepada IAP. IAP akan 
mempertimbangkan banding yang berisi dugaan 
bahwa ADB melanggar kebijakan dengan membatasi 
akses terhadap informasi. Dalam meninjau banding, 
IAP harus mempertimbangkan banding, perkecualian-
perkecualian dalam kebijakan, serta pernyataan, 
jika ada, yang diajukan oleh ADB dan/atau pihak 
ketiga yang berkepentingan yang menentang 
pengungkapan informasi yang relevan. IAP akan 
mempunyai kewenangan untuk mendukung atau 
menolak keputusan-keputusan PDAC yang relevan dan 
keputusan-keputusannya bersifat final. IAP akan diminta 
untuk mempertimbangkan semua banding tidak lebih 
dari 45 hari kalender setelah menerima banding. IAP 
berkewajiban mempertimbangkan banding terhadap 
keputusan Dewan Direktur atau Presiden jika banding 
dilandaskan pada pembatalan demi kepentingan publik 
yang ditetapkan di paragraf 99, atau banding terhadap 
keputusan-keputusan yang diambil Dewan Direktur 
dengan menggunakan hak prerogatif untuk menolak 
akses terhadap informasi yang biasanya diungkapkan 
seperti diatur di paragraf 101. 

Pengajuan Banding dan Pemberitahuan Keputusan 

140. Semua banding yang diajukan ke PDAC harus 
diajukan secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender 
setelah keputusan awal ADB untuk menolak akses 
terhadap informasi yang diminta. Semua banding ke 
IAP harus diajukan secara tertulis dalam waktu 90 hari 
kalender setelah keputusan PDAC untuk mendukung 
keputusan awal ADB yang menolak memberikan akses 
terhadap informasi yang diminta. Banding bisa diajukan: 
melalui surat biasa dialamatkan ke PDAC atau IAP 
melalui Unit Informasi Publik dan Pengungkapan 
Informasi (Public Information and Disclosure Unit) di 
Asian Development Bank, 6 ADB Avenue, Mandaluyong 
City, 1550 Metro Manila, Philippines; melalui e-mail 
ke disclosure@adb.org; atau melalui faks ke +63 2 
636 2649. Banding yang diterima setelah kurun waktu 
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90 hari yang ditetapkan untuk mengajukan banding 
akan dianggap melewati batas waktu dan tidak akan 
dipertimbangkan. Semua banding harus dituliskan 
dalam satu surat yang singkat yang berisi: 

(i) satu gambaran tentang informasi yang diminta 
pada awalnya, dan

(ii) pernyataan penjelasan tentang fakta-fakta 
dan alasan-alasan yang mendukung klaim 
pemohon bahwa ADB melanggar kebijakan 
atau bahwa pembatalan demi kepentingan 
publik (paragraf 99) berlaku. 

141. Para pemohon akan mendapat pemberitahuan 
apabila banding ditolak (i) karena ketidakmampuan 
untuk mengajukan permohonan dalam kurun waktu 
yang ditetapkan, (ii) karena ketidakmampuan untuk 
memberikan informasi yang memadai yang akan bisa 
mendukung banding, atau (iii) karena PDAC atau IAP 
tidak mempunyai wewenang untuk mempertimbangkan 
persoalan yang diajukan dalam banding. Jika ADB atau 
IAP menerima keputusan sebelumnya untuk menolak 
akses terhadap informasi yang diminta, ADB harus 
mengirimkan pemberitahuan kepada pemohon tentang 
keputusan tersebut dan memberikan alasan-alasannya. 
Jika ADB atau IAP membalikkan keputusan sebelumnya 
yang menolak akses terhadap informasi, ADB akan 
mengirimkan pemberitahuan kepada pemohon tentang 
keputusan tersebut dan memberikan informasi yang 
diminta. ADB berkewajiban untuk memuat di situs 
webnya satu daftar semua banding yang diterima, sifat 
dari masing-masing banding, dan keputusan yang diambil 
di setiap kasus. Daftar tersebut akan diperbaharui pada 
saat diambil keputusan. 

Pemantauan dan Pelaporan 
142. ADB akan memantau pelaksanaan kebijakan 
dan mengevaluasi dampaknya (Apendiks 4 menjelaskan 
kerangka kerja hasil untuk kebijakan tersebut). ADB akan 
memuat di situs webnya satu laporan tahunan yang 
menunjukkan hasil-hasil pemantauan. 

Pengaturan Pelaksanaan

143. ADB mengijinkan para pemangku kepentingan 
untuk mengangkat isu, mengakses informasi, dan 
terlibat dengan ADB dalam melaksanakan kebijakan. 
ADB tidak akan mengungkap nama-nama perorangan-
perorangan atau kelompok-kelompok yang mengangkat 
permasalahan tentang pelaksanaan kebijakan. 

Tanggal Berlaku Kebijakan dan 
Tinjauan Kebijakan 

144. Kebijakan akan mulai berlaku 2 April 2012. ADB 
berkewajiban untuk melakukan satu tinjauan menyeluruh 
setelah satu kurun waktu, tidak lebih dari 5 tahun setelah 
tanggal berlakunya kebijakan. Tinjauan akan melibatkan 
perorangan-perorangan dan organisasi-organisasi yang 
berkepentingan.  

Kebijakan Komunikasi Publik 2011
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Implikasi Sumber Daya 

145. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan akan 
mengakibatkan tambahan biaya. Sumber daya tambahan 
untuk penerjemahan PDS akan diperlukan untuk 
menambah anggaran tahunan pelaksanaan kerangka 
kerja penerjemahan. Kebutuhan anggaran tambahan 
untuk layanan-layanan penerjemahan lain juga akan 
dikaji selama pemutakhiran kerangka kerja penerjemahan 
pada 2011.

146. Staf ADB, para pejabat pemerintah, dan para 
pemangku kepentingan lain yang berkepentingan akan 
diberi brifing mengenai ketentuan-ketentuan baru dalam 
kebijakan dan bagaimana perubahan-perubahan ini akan 
mempengaruhi kerja ADB. Untuk peningkatan kesadaran 
akan digunakan berbagai modalitas, termasuk sesi-sesi 
pelatihan tatap muka di kantor pusat ADB dan kantor-kantor 
perwakilan, dan konferensi video jika memungkinkan. 
Brifing dalam negeri akan diselenggarakan, terutama di 
kantor-kantor wilayah dan kantor-kantor perwakilan yang 
berukuran besar dan sedang, sebagaimana diperlukan. 
DER akan memerlukan anggaran untuk pelatihan setelah 
kebijakan disetujui.

147. Anggaran untuk IAP akan tergantung pada jumlah 
banding yang diajukan kepada IAP, dan pendanaan yang 
sesuai akan diupayakan melalui proses penganggaran 
tahunan. Para anggota IAP akan bekerja secara berkala 
dan hanya dipanggil untuk mempertimbangkan satu 

banding. Mereka akan dibayar untuk setiap hari kerja 
mereka. 

148. Untuk melaksanakan kebijakan ini selama 
lima tahun mendatang akan diperlukan sumber daya 
anggaran tambahan sekitar $700.000, seperti dijelaskan 
di paragraf 145–147, termasuk biaya satu kali sekitar 
$120.000 untuk pelatihan dan peningkatan kesadaran. Ini 
akan tergantung pada proses alokasi anggaran tahunan, 
dimana kebutuhan sumber daya secara terperinci akan 
dievaluasi kembali. Dana akan terus dialokasikan untuk 
melaksanakan survei persepsi global setiap 3 tahun.

149. Selain itu, meningkatnya tekanan akan akses 
terhadap informasi untuk para pemangku kepentingan 
di daerah dan meningkatnya secara tajam jumlah 
proyek ADB dalam tahun-tahun belakangan ini, akan 
memerlukan sumber daya staf tambahan untuk membantu 
departemen-departemen operasional dalam menyusun 
rencana-rencana komunikasi khusus di tingkat proyek. 
Untuk mendukung aktivitas-aktivitas penjangkauan yang 
lebih luas di lapangan, ADB akan mempertimbangkan 
penambahan staf nasional dan adminstratif selama 5 
tahun ke depan di kantor-kantor perwakilan ADB yang 
kecil dan menengah yang tidak mempunyai staf hubungan 
luar yang bekerja purna waktu. Rincian kebutuhan staf 
juga akan dievaluasi ulang selama penyusunan anggaran 
tahunan. 
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Tinjauan Kepatuhan

150. Ketentuan-ketentuan pengungkapan informasi 
dalam kebijakan komunikasi publik tunduk terhadap 
tinjauan kepatuhan sejalan dengan Mekanisme 
Akuntabilitas ADB. Ketentuan dalam paragraf 26–34, 
rincian pengungkapan yang disebutkan di paragraf 
35–101, dan pengaturan pelaksanaan yang disebutkan 
di paragraf 113–144 tunduk terhadap tinjauan kepatuhan 
sejalan dengan Mekanisme Akuntabilitas ADB.
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1. Tinjauan terhadap Kebijakan Komunikasi Publik (Public Communications Policy/PCP) dimulai 
pada Februari 2010 dengan ditunjuknya sebuah komite pengarah internal yang diketuai oleh direktur 
jenderal pelaksana. Asian Development Bank (ADB) meluncurkan satu situs web khusus untuk tinjauan 
PCP untuk mengumumkan dimulainya proses tinjauan. Tinjauan juga menjadi laporan utama dalam 
Partnership Newsletter ADB, sebuah buletin elektronik yang mempunyai lebih dari 1.000 pelanggan, 
banyak diantaranya merupakan anggota masyarakat sipil, akademisi, dan badan-badan pembangunan 
lain. 

2. ADB mengundang publik untuk memberikan komentar terhadap kebijakan 2005 melalui situas 
web tinjauan PCP. Kurun waktu 2 bulan untuk menerima komentar publik berakhir pada 15 April 2010. 
Selama kurun waktu tersebut, input dari dalam maupun luar ADB dikumpulkan untuk menyusun satu 
draf konsultasi kebijakan. Komentar-komentar yang diterima dimuat di situs web tinjauan PCP dengan 
disertai tanggapan dari ADB.

3. Draf konsultasi dimuat di situs web ADB pada 2 Juni 2010. Draf ini terutama berisi perubahan-
perubahan editorial dan mencerminkan pemutakhiran pada proses-proses bisnis ADB. Draf dan 
komentar-komentar pada kebijakan ini menjadi landasan untuk diskusi-diskusi selama konsultasi-
konsultasi dalam negeri yang dilakukan setelah itu. Draf tersebut diterjemahkan ke dalam Bahasa 
Indonesia, Cina, Hindi, Khmer, dan Rusia. 

4. Konsultasi-konsultasi luas dilakukan sejak 15 Juni hingga 2 Agustus 2010. Rencana dan jadwal 
konsultasi publik dimuat di situs web ADB. Konsultasi dipandu oleh satu presentasi PowerPoint untuk 
memberikan latar belakang dan konteks konsultasi, serangkaian poin diskusi yang sudah dipersiapkan 
sebelumnya, dan draf pertama kebijakan.

5. Secara keseluruhan telah diselenggarakan 20 pertemuan konsultasi di 12 negara: Australia, 
Bangladesh, Kamboja, Kanada, Republik Rakyat Cina, Jerman, India, Indonesia, Jepang, Filipina, 
Tajikistan, dan Amerika Serikat. Lebih dari 500 pemangku kepentingan menghadiri pertemuan-
pertemuan konsultasi ini. Mereka mewakili pemerintah; masyarakat sipil, termasuk penduduk yang 
terkena dampak; organisasi-organisasi komparator dan; akademisi; dan sektor swasta. Konsultasi-
konsultasi dilakukan dalam Bahasa Inggris dan bahasa-bahasa nasional yang relevan, dengan disertai 
para fasilitator dan penerjemah setempat sesuai kebutuhan. 

6. Meskipun hampir semua peserta menyadari bahwa kebijakan mempunyai tujuan dan arahan 
yang baik, mereka memberikan rekomendasi-rekomendasi utama sebagai berikut: 

(i) Menyelaraskan kebijakan komunikasi publik ADB dengan praktik-praktik unggulan bank-bank 
pembangunan multilateral lain dalam pengungkapan informasi. 

(ii) Membentuk satu mekanisme banding independen untuk permintaan-permintaan informasi 
yang ditolak. 

(iii) Meninjau perkecualian-perkecualian kebijakan dalam pengungkapan informasi. 
(iv) Meningkatkan keterlibatan penduduk yang terkena dampak di tingkat lapangan 
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(v) Meningkatkan transparansi Dewan. 
(vi) Meningkatkan pengungkapan informasi tentang operasi-operasi sektor swasta
(vii) Meningkatkan dan memperbaiki penerjemahan
(viii) Mengungkapkan laporan-laporan audit dan semua informasi tentang firma-firma dan peroran-

gan-perorangan yang masuk daftar hitam 

7. Semua rangkuman konsultasi, termasuk daftar para peserta, dimuat di situs web tinjauan PCP. 

8. Pada 26 November 2010, draf kedua konsultasi kebijakan dan satu rangkuman komentar-
komentar eksternal dan tanggapan ADB dimuat di situs web khusus untuk tinjauan PCP untuk 
mendapatkan komentar lebih lanjut selama 1 bulan. Draf tersebut juga diterjemahkan ke dalam Bahasa 
Indonesia, Cina, Hindi, Khmer, dan Rusia. Sedapat mungkin, draf kedua memasukkan komentar-
komentar yang diterima selama proses konsultasi. 

9. Setelah mempertimbangkan komentar-komentar yang disampaikan terhadap draf kedua, 
sebuah kertas kerja disusun untuk dipertimbangkan oleh Dewan Direktur pada 16 Februari 2011. Kertas 
kerja tersebut dan tanggapan terhadap komentar-komentar yang ditujukan pada draf konsultasi kedua 
dimuat di situs web tinjauan PCP. 

10. Sebagai bagian dari proses konsultasi, tim tinjauan PCP juga dalam beberapa kesempatan 
melakukan pertemuan dengan para wakil dari Forum NGO tentang ADB (NGO Forum on ADB) dan 
Prakarsa Transparansi Global (Global Transparency Initiative) di Manila pada 2010 untuk membahas 
tinjauan dan mencari masukan. Pada Januari 2011, Prakarsa Transparansi Global menyelenggarakan 
satu diskusi meja bundar tentang tinjauan PCP di Manila. Pada Mei 2011, ADB berpartisipasi dalam satu 
diskusi panel tentang PCP yang diselenggarakan oleh Forum LSM tentang ADB selama Pertemuan 
Tahunan ADB yang ke 44 di Hanoi, Viet Nam. Dalam dua kesempatan tersebut, ADB menyampaikan 
satu presentasi tentang PCP dan tinjauannya, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan para peserta. 
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1. Prinsip umum yang memandu kebijakan-kebijakan pengungkapan informasi di bank-bank 
pembangunan multilateral adalah kebutuhan akan keterbukaan dan transparansi yang lebih besar dalam 
kegiatan operasional mereka. Organisasi-organisasi yang merupakan komparator Asian Development 
Bank (ADB) belakangan ini melakukan revisi terhadap kebijakan-kebijakan mereka tentang pengungkapan 
informasi atau sedang merevisi kebijakan-kebijakan mereka untuk meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas. Di masing-masing institusi-institusi ini, revisi-revisi kebijakan mencakup peningkatan 
cakupan dokumen yang diungkapkan dan penyederhanaan akses terhadap informasi tersebut. 

Bank Pembangunan Afrika 
2. Pada Maret 2004, Bank Pembangunan Afrika (African Development Bank/AfDB) menyetujui 
Kebijakan Pengungkapan Informasi (Disclosure of Information Policy), yang diamandemen pada 
Oktober 2005. AfDB berupaya untuk mengungkap semua informasi tentang operasi-operasi dan 
aktivitas-aktivitas AfDB kecuali ada alasan yang sangat kuat untuk tidak melakukannya. 

3. Untuk informasi operasional, kebijakan menetapkan berbagai dokumen yang akan tersedia untuk 
publik, termasuk satu deskripsi singkat tentang setiap dokumen dan indikasi tahapan dalam proses 
persiapan informasi tersebut yang akan disediakan. Kebijakan tersebut juga meliputi acuan khusus tentang 
informasi keuangan, administratif, dan legal tentang kelompok AfDB yang akan disediakan untuk publik. 

4. Sebagai contoh, kebijakan tersebut menetapkan bahwa draf kertas-kertas kebijakan operasional 
dan draf kertas-kertas strategi tingkat negara akan diungkap paling tidak 50 hari sebelum dewan membahas 
dokumen-dokumen tersebut untuk mendorong konsultasi dan partisipasi pemangku kepentingan. 

5. Kategori-kategori informasi yang akan tetap dijaga kerahasiaannya adalah termasuk informasi 
keuangan internal yang bisa berdampak pada aktivitas-aktivitas kelompok AfDB di pasar modal dan 
keuangan; dan informasi keuangan, bisnis, atau kepemilikan entitas-entitas swasta yang diterima oleh 
kelompok AfDB dalam menganalisis atau merundingkan pinjaman, kecuali ada ijin dari entitas-entitas 
swasta tersebut untuk mengeluarkan informasi seperti itu. 

6. Dewan AfDB sedang meninjau Kebijakan tentang Pengungkapan Informasi-nya dan berharap 
akan menyelesaikan tinjauan tersebut pada 2011. 

Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (European Bank 
for Reconstruction and Development)
7. Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (European Bank for Reconstruction and 
Development/EBRD) menyetujui revisi terhadap Kebijakan Informasi Publik pada Juli 2011. Kebijakan 
yang direvisi ini akan mulai berlaku November 2011. 
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8. Profil-profil proyek (dokumen rangkuman proyek) tersedia untuk publik di situs web EBRD selama 
paling tidak 30 hari kalender sebelum dibahas oleh Dewan Direktur untuk proyek-proyek sektor swasta, 
kecuali proyek tersebut masuk dalam pembatasan kerahasiaan. Apabila masuk dalam pembatasan 
kerahasiaan, dokumen rangkuman mengenai proyek akan dikeluarkan sesegera mungkin dan sebelum 
dilakukan pencairan dana. Dokumen-dokumen rangkuman proyek untuk proyek-proyek sektor publik 
tersedia paling tidak 60 hari sebelum dibahas oleh Dewan Direktur. Profil-profil proyek tersedia dalam 
Bahasa Inggris dan dalam bahasa nasional resmi negara tempat proyek berlokasi. Profil-profil tersebut 
diperbaharui jika ada perubahan yang besar dalam proyek. 

9. Menurut kebijakan 2011 yang sudah direvisi, publik diberi waktu 45 hari kalender untuk 
memberikan komentar pada penyusunan strategi-strategi tingkat negara. Segera setelah kebijakan 
yang sudah direvisi berlaku, draf strategi-strategi tingkat negara akan diterbitkan dalam bahasa-bahasa 
nasional resmi yang relevan untuk membantu proses konsultasi publik. Satu rangkuman yang berisi 
komentar-komentar publik dan tanggapan-tanggapan staf EBRD terhadap komentar-komentar tersebut 
akan disampaikan kepada Dewan Direktur sebelum persetujuan final terhadap strategi tingkat negara 
tersebut diambil. Rangkuman komentar-komentar publik tersebut akan dimuat di situs web EBRD 
setelah Dewan Direktur menyetujui strategi tingkat negara. Strategi final yang sudah disetujui akan 
diterbitkan dalam bahasa nasional resmi. Kebijakan juga menetapkan bahwa draf strategi-strategi 
sektor akan dimuat di situs web EBRD untuk mendapatkan komentar publik selama 45 hari kalender. 
Satu rangkuman komentar-komentar publik dan tanggapan-tanggapan staf EBRD akan disampaikan 
kepada Dewan Direktur sebelum persetujuan final terhadap satu strategi sektor. 

10. Kebijakan Informasi Publik 2011 mencakup komitmen untuk menyediakan hasil pengkajian-
pengkajian lingkungan dan dampak sosial paling tidak 60 hari kalender untuk proyek-proyek sektor 
swasta, dan 120 hari kalender untuk proyek-proyek sektor publik sebelum dibahas oleh dewan di kantor 
pusat EBRD di London dan di kantor perwakilan yang relevan di negara tempat proyek berlokasi.

11.  EBRD memuat di situs webnya laporan tahunan tentang pelaksanaan Kebijakan Informasi 
Publik, merangkum komitmen-komitmen dalam Kebijakan tersebut dan bagaimana komitmen-komitmen 
tersebut telah dipenuhi di tahun sebelumnya. 

Bank Investasi Eropa 
12. Bank Investasi Eropa (European Investment Bank/EIB) berkomitmen untuk memberikan akses 
informasi kepada para pemangku kepentingan untuk membantu mereka memahami tata kelola, strategi, 
kebijakan, aktivitas, praktik, kinerja, dampak dan hasil EIB. Kebijakan Transparansi (Transparency 
Policy) EIB yang baru berlaku pada Februari 2010. semua informasi yang dimiliki EIB harus 
diungkapkan apabila ada permintaan, kecuali ada alasan yang kuat untuk tidak mengungkapkannya. 
Karena EIB beroperasi sebagai sebuah bank, ada beberapa pembatasan tertentu terhadap informasi 
yang diungkapkannya. 

13. Untuk meningkatkan aksesibilitas informasi, EIB berkomitmen pada satu rejim penggunaan 
bahasa yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan publik. 

14. Dengan adanya batasan-batasan yang diberlakukan oleh undang-undang dan peraturan yang 
berlaku, penentuan akhir tentang informasi apa yang bisa dikeluarkan kepada publik ada di tangan EIB, 
yang juga akan menentukan dokumen-dokumen yang mana yang akan dikeluarkan, baik melalui situs 
webnya dan/atau dalam bentuk cetakan. Umumnya, dokumen-dokumen yang dianggap mengandung 
kepentingan publik dan yang bisa menarik banyak pemangku kepentingan dan/atau anggota-anggota 
publik akan dikeluarkan. 
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15. Meskipun EIB berkomitmen pada kebijakan yang berpihak pada pengungkapan dan transparansi, 
lembaga ini juga mempunyai tugas untuk menghargai kerahasiaan profesional sesuai dengan hukum 
Eropa. Peraturan-peraturan nasional dan standar-standar sektor perbankan yang mencakup kontrak 
usaha dan aktivitas pasar juga bisa berlaku pada EIB. Perkecualian-perkecualian mencakup informasi 
yang biasanya menjadi bagian dari hubungan rahasia EIB dengan para mitra usahanya. 

16. EIB berkomitmen untuk terus terlibat secara suka rela dalam konsultasi-konsultasi publik resmi 
tentang sejumlah kebijakan tertentu.

17. Setiap anggota publik mempunyai hak untuk mengajukan permintaan dan menerima informasi 
tepat pada waktunya dari EIB. Semua tanggapan terhadap permintaan informasi harus diberikan 
alasan. 

18. Sumber daya-sumber daya dialokasikan untuk pelaksanaan Kebijakan Transparansi di seluruh 
organisasi. Unit-unit informasi akan ditempatkan di semua kantor regional EIB untuk memberikan 
penduduk setempat informasi tentang aktivitas-aktivitas EIB. 

19. Mekanisme pengaduan EIB memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengajukan 
banding apabila mereka merasa EIB telah gagal untuk memenuhi Kebijakannya tentang Transparansi. 

Bank Pembangunan Antar-Amerika 
20. Pada Desember 2009, Dewan Direktur Eksekutif Bank Pembangunan Antar-Amerika (Inter-
American Development Bank/IDB) memberi wewenang dilakukannya satu tinjauan luas terhadap 
kebijakan transparansi IDB. Dewan menyetujui Kebijakan tentang Akses Terhadap Informasi (Access to 
Information Policy) IDB pada 12 Mei 2010 dan kebijakan tersebut mulai berlaku Januari 2011. 

21. Untuk menekankan sikap yang berpihak pada pengungkapan informasi, IDB tidak akan lagi 
mengeluarkan satu “daftar positif” informasi yang secara rutin diungkapkannya. Kebijakan berlaku untuk 
informasi yang dihasilkan oleh IDB dan bagi informasi khusus yang dimiliki IDB, yang tunduk pada 
satu daftar perkecualian terhadap pengungkapan. Selain itu, kebijakan tersebut juga berisi satu daftar 
informasi khusus yang tidak boleh dikeluarkan. 

22. Kebijakan memperbolehkan pengungkapan lebih banyak informasi dari sebelumnya, khususnya 
tentang prosiding Dewan Direktur dan proyek-proyek yang sedang dilaksanakan. Kebijakan memperluas 
ketersediaan agenda-agenda dan notulensi komite-komite Dewan Direktur. Pernyataan-pernyataan 
masing-masing Direktur Eksekutif akan diungkapkan secara sukarela. Sejumlah dokumen pemantauan 
dan evaluasi proyek akan tersedia untuk pertama kalinya. Kebijakan juga mengatur pengungkapan 
secara simultan dokumen-dokumen dewan tertentu pada saat dokumen-dokumen tersebut diedarkan 
kepada Dewan Direktur, seperti strategi-strategi negara, proposal-proposal pinjaman, dan kerja sama 
teknis, yang tergantung pada tidak adanya keberatan dari negara yang bersangkutan. 

23.  Informasi yang tidak bersifat publik akan tidak lagi dianggap sebagai rahasia seiring dengan 
berjalannya waktu, seperti diatur dalam kebijakan. Jika satu permintaan untutk mengakses informasi 
ditolak, pemohon dapat mengajukan banding tahap kedua kepada satu panel independen. 
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Kelompok Bank Dunia 

Korporasi Keuangan Internasional 

24.  Pada September 2009, Korporasi Keuangan Internasional (International Finance Corporation/
IFC) memulai satu tinjauan terhadap Kebijakan Pengungkapan IFC tahun 2006 sebagai bagian dari 
tinjauan terhadap Kerangka Kerja Keberlanjutan (Sustainability Framework) IFC. Dewan direktur IFC 
menyetujui Kerangka Kerja Keberlanjutan yang sudah diperbaharui, yang mencakup Kebijakan tentang 
Akses Terhadap Informasi (Access to Information Policy) yang baru, pada 12 Mei 2011. Kebijakan yang 
baru dilandaskan pada sikap yang berpihak pada pengungkapan informasi sebagaimana dijelaskan 
dalam kebijakan apabila tidak ada alasan kuat untuk tidak mengungkapkan informasi seperti itu. 
Kebijakan ini memperbaiki kemampuan IFC untuk berkomunikasi tentang proyek-proyek dan investasi-
investasinya selama seluruh siklus hidup proyek dan laporan tentang hasil-hasil pembangunannya. 
Kebijakan ini juga meningkatkan transparansi IFC terkait investasi-investasinya dengan para perantara 
keuangan dan layanan-layanan pemberian advis/nasehat, dan memperkenalkan satu mekanisme 
banding independen dua tahap untuk permintaan-permintaan pengungkapan informasi yang ditolak. 

Badan Jaminan Investasi Multilateral 

25.  Kebijakan tentang Pengungkapan Informasi (Policy on Disclosure of Information) Badan Jaminan 
Investasi Multilateral (Multilateral Investment Guarantee Agency/MIGA) mulai berlaku 1 Juli 2007 dan 
secara keseluruhan menggantikan kebijakan pengungkapan MIGA Juli 1999. 

26.  MIGA menyediakan informasi tentang aktivitas-aktivitasnya yang akan membantu para klien, 
mitra, pemangku kepentingan (termasuk masyarakat yang terkena dampak), dan anggota-anggota 
publik lainnya yang berkepentingan agar mempunyai pemahaman yang lebih baik, dan terlibat dalam 
diskusi yang dilandasi oleh pemahaman tentang aktivitas-aktivitas usaha MIGA, seluruh perkembangan 
dan dampak-dampak lain yang diakibatkan aktivitas-aktivitasnya, dan sumbangannya bagi 
pembangunan. Informasi yang disediakan MIGA sesuai dengan prinsip-prinsip ini dapat dikategorikan 
sebagai informasi kelembagaan tentang MIGA, dan informasi tentang aktivitas-aktivitas yang didukung 
MIGA. Meskipun sebagian besar tanggung jawab untuk mengungkapkan informasi tentang aktivitas-
aktivitas yang didukung MIGA berada di tangan klien MIGA yang bersangkutan, MIGA menyediakan 
sejumlah informasi khusus tertentu seperti dijelaskan dalam kebijakan pengungkapannya. 

27.  MIGA memiliki sikap yang berpihak dan mendukung pengungkapan informasi terkait dengan 
informasi yang dijelaskan dalam kebijakan apabila tidak ada alasan kuat untuk tidak mengungkapkan 
informasi seperti itu. 

Bank Dunia 

28.  Kebijakan tentang Akses Terhadap Informasi (Access to Information Policy) Bank Dunia 
(World Bank) disetujui oleh dewan direkturnya pada 17 November 2009 dan mulai berlaku 1 Juli 
2010. Kebijakan yang baru ini mewakili satu perubahan fundamental dalam pendekatan World Bank 
tentang pengungkapan informasi, yaitu dari pendekatan yang menetapkan informasi apa yang dapat 
diungkapkan World Bank menjadi pendekatan dimana World Bank akan mengungkapkan segala 
informasi yang dimilikinya yang tidak masuk dalam daftar perkecualian. 

29.  Kebijakan ini memungkinkan pengungkapan lebih banyak informasi, khususnya informasi 
yang berkaitan dengan proyek-proyek yang sedang dipersiapkan dan dilaksanakan, aktivitas-aktivitas 
analitis dan pengarahan, dan prosiding dewan. Kebijakan ini juga memberikan akses simultan pada 
sejumlah kebijakan dan strategi, dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan proyek, pada 
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waktu yang sama dengan saat diedarkannya dokumen-dokumen tersebut pada Dewan Direktur untuk 
dibahas. Walaupun demikian, kebijakan ini melindungi kerahasiaan proses-proses pembahasan yang 
menghasilkan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan untuk melindungi hubungan kepercayaan 
dengan negara-negara anggota dan untuk memastikan bahwa staf dapat secara terbuka dan bebas 
menyatakan pendapat dan rekomendasi mereka secara internal dan kepada para klien. 

30.  Kebijakan berupaya menyeimbangkan antara memberikan akses yang seluas-seluasnya 
terharap informasi dan menjaga kerahasian informasi yang jika diungkapkan akan mengganggu 
kepentingan yang telah ditetapkan. Kebijakan ini mencakup satu daftar informasi yang dengan demikian 
tidak akan diungkapkan, yang disebut sebagai perkecualian. Walaupun demikian, dalam keadaan luar 
biasa World Bank akan mempunyai hak untuk mengungkapkan informasi tertentu yang masuk dalam 
perkecualian, jika World Bank memutuskan bahwa manfaat keseluruhan pengungkapan informasi 
seperti itu lebih besar daripada potensi kerugian terhadap kepentingan (kepentingan-kepentingan) yang 
dilindungi oleh perkecualian (perkecualian-perkecualian) tersebut. Pada saat yang bersamaan, dalam 
kondisi luar biasa World Bank akan mempunyai hak untuk tidak melakukan pengungkapan informasi 
yang biasanya akan diungkapkannya apabila World Bank memutuskan bahwa pengungkapan seperti 
itu kemungkinan akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar daripada manfaat yang bisa didapat 
dari pengungkapan tersebut.

31.  Menurut kebijakan yang sudah direvisi, World Bank akan secara rutin menyediakan informasi 
sebanyak mungkin, khususnya di situs web eksternalnya, dan akan mengadopsi prosedur-prosedur 
yang jelas dan efektif dari segi biaya untuk mengajukan permintaan dan memberikan tanggapan 
terhadap permintaan akan informasi. World Bank juga akan menyediakan satu proses banding dua 
tahap dimana tahap kedua merupakan satu mekanisme yang terpisah dari Manajemen, untuk mereka 
yang meyakini bahwa World Bank telah secara tidak masuk akal menolak untuk memberikan mereka 
akses terhadap informasi. Akhirnya, kebijakan ini mengakui bahwa kepekaan dari sebuah informasi 
berkurang seiring dengan waktu. Untuk itu kebijakan ini memberikan batas waktu dimana informasi 
itu akhirnya tidak lagi dianggap rahasia (deklasifikasi) dan mengungkapkan sejumlah informasi yang 
masuk dalam kategori terlarang. 
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Isu
Praktik ADB Saat Ini  

(PCP, 2005)

Diusulkan di Dalam 
Dokumen Terbatas 

tentang Tinjauan PCP MDB-MDB Lain
1. Judul kebijakan? Public Communications Policy 

of the Asian Development 
Bank: Disclosure and 
Exchange of Information.

Judul kebijakan tidak berubah World Bank: World Bank 
Policy on Access to 
Information.

IDB: Access to Information 
Policy.

2. Status kebijakan? Kebijakan disetujui pada 
2005. Saat ini sedang dalam 
tinjauan.

Tidak ada World Bank: Kebijakan 
disetujui pada 
17 November 2009 dan 
mulai berlaku 1 Juli 2010.

IDB: Kebijakan disetujui 
pada 12 Mei 2010 dan mulai 
berlaku 1 Januari 2011.

3.  Strategi hubungan 
luar tercakup dalam 
kebijakan?

Ya. PCP merupakan satu 
gabungan antara kebijakan 
pengungkapan informasi dan 
strategi hubungan luar.

Strategi hubungan luar 
digantikan oleh fokus yang 
lebih sempit pada pendekatan 
komunikasi publik untuk 
memastikan komunikasi 
yang efektif dengan berbagai 
sasaran khalayak yang 
berbeda.

World Bank dan IDB: Tidak. 
Cakupan: hanya akses 
terhadap informasi. Hubungan 
luar dan komunikasi publik 
ditangani secara terpisah. 

4.  Pendekatan berbasis 
prinsip?

PCP menetapkan 
sejumlah prinsip umum 
(paragraf 28–38), namun 
paragraf-paragraf tersebut 
tidak ditekankan dengan jelas. 

Hal-hal paling mendasar 
dalam PCP telah ditekankan 
dalam pernyataan kebijakan 
(paragraf 27–33).

Kebijakan-kebijakan World 
Bank dan IDB mengarah 
pada pendekatan yang lebih 
berbasis prinsip. 

5.  Pernyataan sikap 
yang mendukung 
pengungkapan informasi 

Ya Sikap mendukung 
pengungkapan informasi 
dipertahankan.

World Bank dan IDB: Ya

berlanjut ke halaman berikutnya
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6.  Pengungkapan informasi 

yang terikat waktu? 
Ya. 5 hari kerja untuk 
memberitahukan diterimanya 
permintaan akan informasi 
dan 30 hari kalender untuk 
memberikan tanggapan.

Ya. 5 hari kerja untuk 
memberitahukan diterimanya 
permintaan informasi dan 
20 hari kalender untuk 
memberikan tanggapan.

Ya. World Bank: 5 hari kerja 
untuk untuk memberitahukan 
diterimanya permintaan 
informasi dan 20 hari kalender 
untuk memberikan tanggapan, 
dengan peluang untuk 
diperpanjang.

IDB: Tidak ada tenggat waktu 
untuk tanggapan-tanggapan 
terhadap permintaan luar 
terkait kebijakan.

7.  Kebijakan berisi “daftar 
positif” dokumen-
dokumen atau informasi 
yang harus diungkapkan?

Ya. PCP berisi daftar informasi 
yang akan diungkapkan di 
situs web ADB atau akan 
disebarkan kepada penduduk 
yang terkena dampak oleh 
peminjam atau klien (“daftar 
positif”). 

Ya. Daftar positif 
dipertahankan dan 
diperbaharui sehingga para 
pemangku kepentingan 
dapat memperkirakan kapan 
informasi atau dokumen-
dokumen akan diungkapkan 
secara proaktif. 

World Bank  dan IDB: 
Tidak ada daftar positif 
tentang informasi yang akan 
diungkapkan secara proaktif. 
Informasi selain yang tercakup 
dalam “daftar negatif” harus 
diungkapkan. 

8.  Perkecualian-
perkecualian dalam 
pengungkapan  informasi 
(“daftar negatif”)? 

Ya (paragraf 126–127). Daftar perkecualian 
diperjelas (paragraf 97). 
Judul-judul ditambahkan 
untuk menunjukkan 
7 kategori informasi yang 
tidak akan diungkapkan.  
Dalam sejumlah kasus, 
cakupan perkecualian 
diperketat dengan 
mengidentifikasi kerugian 
yang bisa diakibatkan oleh 
pengungkapan informasi yang 
relevan terhadap kepentingan-
kepentingan yang dilindungi 
oleh perkecualian-
perkecualian tersebut. 

World Bank  dan 
IDB: Ya. Walaupun 
demikian, perkecualian 
tidak memerlukan 
pengukuran kerugian 
yang bisa diakibatkan oleh 
pengungkapan informasi 
dibandingkan dengan manfaat 
pengungkapan informasi 
tersebut. 

berlanjut ke halaman berikutnya
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9.  Kerahasiaan untuk 

informasi terkait proses 
pembahasan?

Ya. Informasi tentang proses 
pembahasan yang tercakup 
dalam perkecualian  
(paragraf 126.1–126.3). 
Informasi yang tercakup 
dalam paragraf 126.1–126.2 
tidak akan diungkapkan hanya 
apabila pengungkapan akan 
merugikan kepentingan-
kepentingan tertentu.

Transkrip-transkrip verbatim 
pertemuan-pertemuan 
Dewan yang tercakup dalam 
perkecualian (paragraf 126.3).

Ya. Ketentuan-ketentuan 
PCP 2005 tentang 
informasi tentang proses 
pembahasan dicakup dalam 
paragraf 97 (i)–(iii).  
 
 
 
 

Transkrip-transkrip verbatim 
pertemuan-pertemuan 
resmi Dewan Direktur 
bisa diungkapkan atas 
permintaan setelah 10 tahun 
(nonretroaktif) jika dokumen-
dokumen tersebut tidak 
berisi atau mengacu pada 
informasi yang masuk dalam 
perkecualian-perkecualian 
kebijakan (paragraf 84).

Ya. World Bank  dan IDB: 
Informasi tentang proses 
deliberatif masuk dalam 
perkecualian. 
 
 
 
 
 

World Bank: Transkrip-
transkrip verbatim pertemuan-
pertemuan Dewan dan 
pertemuan-pertemuan komite 
dewan bisa diungkapkan atas 
permintaan setelah 10 tahun 
(nonretroaktif) jika dokumen-
dokumen tersebut tidak berisi 
atau mengacu pada informasi 
yang tidak memenuhi 
syarat untuk dianggap 
bukan merupakan rahasia 
(deklasifikasi).

IDB: isu mengenai pelepasan 
transkrip-transkrip verbatim 
pertemuan-pertemuan Dewan 
Direktur dan Komite Dewan 
Direktur tidak dicakup oleh 
kebijakan IDB.

10.  Klasifikasi keamanan 
untuk semua informasi 
yang dimiliki oleh bank? 

Tidak (sistem klasifikasi hanya 
untuk dokumen-dokumen 
Dewan Direktur).

Tidak. Tinjauan terhadap 
sistem klasifikasi keamanan 
internal akan ditangani secara 
terpisah.

World Bank dan IDB: Ya.

11.  Deklasifikasi dokumen 
dan informasi yang 
dimiliki oleh bank?

Ya, namun tidak ada sistem 
deklasifikasi yang proaktif. 
Setiap permintaan informasi 
akan ditinjau berdasarkan 
PCP yang berlaku saat 
permintaan diajukan. Kecuali 
sebuah dokumen masuk 
dalam perkecualian, ada 
ketentuan bahwa dokumen 
tersebut harus diungkapkan. 
Perkecualian-perkecualian 
yang lebih lunak berlaku untuk 
informasi sejarah.

Ya. Pendekatan saat ini 
dipertahankan. 

World Bank  dan IDB: 
Deklasifikasi setelah 5, 10, 
atau 20 tahun, tergantung 
pada jenis dokumen. 

berlanjut ke halaman berikutnya

Tabel lanjutan



Perbandingan antara Kebijakan Komunikasi Publik ADB tahun 2005, Dokumen Terbatas 

47

Isu
Praktik ADB Saat Ini  

(PCP, 2005)

Diusulkan di Dalam 
Dokumen Terbatas 

tentang Tinjauan PCP MDB-MDB Lain
12.   ak prerogatif Bank 

untuk mengungkapkan 
informasi yang dicakup 
dalam perkecualian 
demi kepentingan 
publik  (pembatalan 
positf)?

Ya, untuk semua informasi 
yang tercakup dalam 
perkecualian-perkecualian 
PCP, kecuali apabila ada 
komitmen legal untuk 
menjaga kerasahsiaan 
(paragraf 129–130).

Keputusan-keputusan 
pembatalan positif yang dibuat 
oleh PDAC.

Ya. Pendekatan saat 
ini dipertahankan 
(paragraf 99–100). 
 
 
 

Keputusan-keputusan 
pembatalan positi yang 
dibuat oleh Dewan Direktur 
untuk permintaan catatan 
Dewan Direktur dan Presiden 
untuk permintaan dokumen-
dokumen lain.

World Bank: Ya, hanya untuk 
informasi tertentu tentang 
administratif korporasi, 
informasi pembahasan, dan 
informasi keuangan. 

IDB: Ya. 

13.  Hak prerogatif 
Bank untuk tidak 
mengungkapkan 
informasi yang 
tidak masuk dalam 
perkecualian 
(pembatalan negatif)?

Tidak. Ya, dalam situasi-situasi 
luar biasa, dan jika Dewan 
Direktur memberi wewenang 
(paragraf 101).  

World Bank: Ya, dalam 
situasi-situasi yang luar biasa, 
dan jika Dewan Direktur 
memberi wewenang untuk 
membatalkan perkecualian 
terkait  permintaan akan 
catatan Dewan Direktur. Untuk 
dokumen Dewan Direktur 
atau dokumen-dokumen lain 
diperlukan kewenangan dari 
wakil presiden atau direktur.
 
IDB: Ya, dalam situasi-situasi 
yang luar biasa, dengan 
pernyataan pemberian 
wewenang secara tertulis 
dari Dewan Direktur untuk 
pembatalan perkecualian 
terkait catatan-catatan Dewan 
dan Komite Akses terhadap 
Informasi  (Access to 
Information Committee) untuk 
dokumen-dokumen lain.

Tabel lanjutan
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14.  Proses banding 

ketika permintaan 
mendapatkan informasi 
ditolak? 

Ya (internal). Mekanisme 
pengaduan satu tahap di 
bawah PDAC, yang terdiri dari 
direktur jenderal pelaksana, 
sekretaris, penasehat umum, 
dan direktur utama DER 
(paragraf 158–159). 

Ya. Proses banding dua 
tahap (paragraf 136–141): 
(i) Tahap pertama tetap PDAC 
(internal); (ii) Tahap kedua 
adalah badan independen 
yang terdiri dari tiga tenaga 
ahli tentang akses terhadap 
informasi.

World Bank: Ya. Mekanisme 
banding dua tahap, dimana 
tahap kedua merupakan satu 
badan independen yang terdiri 
dari tiga tenaga ahli tentang 
kebebasan informasi.

IDB: Ya. Mekanisme banding 
dua tahap, dimana tahap 
kedua merupakan satu panel 
eksternal (Tidak ada rincian 
mengenai komposisi).

15.  Banding: Cakupan 
tinjauan? 

PDAC melakukan tinjauan 
tentang pengaduan-
pengaduan  mengenai 
penolakan permintaan 
informasi secara tidak masuk 
akal atau kebijakan telah 
ditafsirkan dengan tidak tepat. 

Tahap pertama: Tinjauan 
oleh PDAC tentang (i) 
banding yang menyatakan 
bahwa kebijakan telah 
dilanggar karena ditolaknya 
permintaan akan informasi, 
(ii) banding untuk pembatalan 
perkecualian-perkecualian 
kebijakan (kasus kepentingan 
publik dalam paragraf 99).

Tahap kedua: Tinjauan 
oleh IAP atas keputusan-
keputusan oleh PDAC 
terhadap kasus-kasus yang 
masuk dalam (i).

World Bank  dan IDB: Tahap 
pertama: Tinjauan oleh 
komite tentang (i) pengaduan-
pengaduan bahwa kebijakan 
telah dilanggar karena 
permintaan akan informasi 
ditolak, atau (ii) banding untuk 
meminta  pembatalan demi 
kepentingan publik. 

Tahap kedua: Tinjauan oleh 
badan banding independen 
tentang keputusan-keputusan 
oleh komite internal tentang 
kasus-kasus yang masuk 
dalam (i).

16.  Pengungkapan 
anggaran administasi 
secara rinci? 

Ya. Anggaran ADB 
diungkapkan setiap tahun 
fiskal.

Ya. Praktik tetap 
dipertahankan.

World Bank dan IDB: Ya.

17.  Pengungkapan secara 
simultan:   
(i) Pengungkapan draf-
draf kebijakan-kebijakan 
dan strategi-strategi 
yang telah melalui 
proses konsultasi publik 
pada saat diedarkan ke 
Dewan Direktur? 

Tidak. Ya. Proposal-proposal kertas-
kertas kebijakan dan strategi 
yang telah melalui satu proses 
konsultasi publik (kertas kerja 
dan kertas terbatas) akan 
dimuat di situs web ADB 
pada saat dokumen tersebut 
diedarkan ke Dewan Direktur 
(paragraf 72).

World Bank: Ya, untuk kertas-
kertas kebijakan dan strategi 
yang disusun menyusul satu 
proses konsultasi publik, jika 
draf naskah tersebut telah 
ditinjau oleh para direktur 
eksekutif. 

IDB: Ya, untuk kebijakan-
kebijakan operasional dan 
strategi-strategi sektor, jika 
versi terdahulu dari dokumen-
dokumen tersebut telah 
dipertimbangkan oleh Dewan 
Direktur.

Tabel lanjutan
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   (ii) Pengungkapan 

strategi-strategi tingkat 
negara pada saat 
diedarkan ke Dewan 
Direktur?

Tidak, namun draf CPS harus 
disebarkan kepada para 
pemangku kepentingan dalam 
negeri untuk tujuan konsultasi 
di paling tidak dua kali 
sebelum  CPS disetujui.

Ya. Proposal-proposal final 
CPS akan dimuat di situs web 
ADB pada saat proposal-
proposal tersebut diedarkan 
kepada Dewan Direktur, 
jika negara anggota yang 
bersangkutan menyetujui 
adanya pengungkapan 
informasi itu secara dini 
(paragraf 38).

World Bank: Ya, jika negara-
negara anggota memberikan 
persetujuan.

IDB: Ya, apabila tidak ada 
keberatan dari negara yang 
bersangkutan.

   (iii) Pengungkapan 
proposal-proposal 
pinjaman untuk 
disetujui Dewan Direktur 
pada saat diedarkan 
kepada Dewan Direktur?

Tidak. Proposal-proposal 
pinjaman (RRP) saat ini 
diungkapkan dalam 2 minggu 
setelah disetujui Dewan 
Direktur.

Ya. RRP-RRP untuk proyek-
proyek dengan jaminan 
pemerintah, dan dokumen-
dokumen pendukungnya, 
akan dimuat pada saat 
diedarkan kepada Dewan 
Direktur, jika negara 
anggota yang bersangkutan 
menyetujui pengungkapan 
informasi secara dini seperti 
itu (paragraf 58).

World Bank: Ya, jika 
negara yang bersangkutan 
memberikan persetujuan.

IDB: Ya, untuk operasi-
operasi yang dijamin 
pemerintah, apabila tidak ada 
keberatan dari negara yang 
bersangkutan.

18.  Pengungkapan rincian 
proyek?

Ya. Informasi umum diberikan 
sebagai bagian dari PID 
awal dan  PID yang sudah 
dimutakhirkan. 

Ya. Informasi proyek secara 
umum termasuk jadwal, 
status, dan kemajuan 
pelaksanaan akan tercermin 
dalam PDS (dulu bernama 
PID).

World Bank: Ya, sebagai 
bagian dari dokumen 
informasi proyek awal atau 
yang terbaharui dan status 
pelaksanaan dan laporan 
hasil-hasil.

IDB: Ya.
19.  Pengungkapan laporan 

keuangan yang sudah 
diaudit yang berkaitan 
dengan proyek-proyek 
yang didanai bank?

Tidak. Ya. Laporan-laporan 
keuangan proyek yang sudah 
diaudit akan dimuat di situs 
web ADB untuk proyek-proyek 
dengan jaminan pemerintah 
dimana undangan untuk 
melakukan negosiasi terntang 
pinjaman tersebut telah 
dikeluarkan pada atau setelah 
tanggal berlakunya kebijakan 
(paragraf 62).

World Bank: Ya. Laporan 
keuangan tahunan yang 
sudah diaudit akan tersedia 
untuk publik untuk proyek-
proyek dimana undangan 
untuk melakukan negosiasi 
tentang pinjaman tersebut 
telah dikeluarkan pada atau 
setelah 1 Juli 2010.

IDB: Ya. Laporan-lp audit 
proyek tahunan untuk 
operasi-operasi yang dijamin 
pemerintah akan dungkapkan, 
apabila tidak ada keberatan 
dari peminjam atau penerima 
manfaat. 

Tabel lanjutan
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20.  Pengungkapan laporan-

laporan audit internal?
Tidak, karena laporan-
laporan seperti itu bisa berisi 
informasi yang sensitif tentang 
sistem-sistem internal, yang 
dapat disalahgunakan oleh 
pihak-pihak ketiga sehinggga 
merugikan ADB.

Tidak. Pendekatan 
yang digunakan saat ini 
dipertahankan.

World Bank: Tidak. Laporan-
laporan audit internal 
dipandang sebagai informasi 
pembahasan dan oleh 
karenanya dilarang untuk 
diungkapkan kepada publik.

IDB: Tidak.
21.  Pengungkapan laporan 

pemantauan proyek, 
kinerja proyek, evaluasi 
proyek, atau yang 
setara?

Ya. Informasi yang berkaitan 
dengan pemantauan proyek 
diungkapkan dalam PID. 
Laporan-laporan penyelesaian 
proyek dan evaluasi juga 
dungkapkan di situs web ADB. 

Ya. Pendekatan yang 
digunakan saat ini 
dipertahankan.

World Bank  dan IDB: Ya.

22.  Pengungkapan (i) 
notulensi pertemuan-
pertemuan Dewan, (ii) 
notulensi pertemuan-
pertemuan komite, dan 
(iii) laporan-laporan 
tahunan komite-komite 
Dewan Direktur? 

(i) Ya. Notulensi pertemuan-
pertemuan Dewan Direktur 
diungkapkan. (ii) No. 
Notulensi pertemuan-
pertemuan komite Dewan 
tidak diungkapkan. (iii) Ya. 
Laporan-laporan tahunan 
komite-komite Dewan akan 
diungkapkan apabila komite-
komite tersebut memberikan 
rekomendasi untuk 
diungkapkan dan Dewan 
memberikan persetujuan.

Praktik yang dilakukan saat ini 
dipertahankan.

World Bank dan IDB: Ya, 
pengungkapan notulensi 
pertemuan-pertemuan 
Dewan Direktur, pertemuan-
pertemuan komite Dewan, 
dan laporan-laporan tahunan 
komite-komite Dewan diatur 
dalam kebijakan-kebijakan 
World Bank dan IDB.

Tabel lanjutan
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23. Penerjemahan Kerangka Kerja 

Penerjemahan diadopsi pada 
2007. ADB menerjemahkan 
CPS-CPS untuk negara-
negara tertentu, materi-materi 
tentang upaya perlindungan 
yang dianggap perlu oleh para 
pemilik proyek, serta sejumlah 
besar materi-materi tentang 
peningkatan kesadaran ke 
dalam hingga 25 bahasa 
nasional. Volume terjemahan 
adalah sekitar 2 juta kata per 
tahun.

Pendekatan yang digunakan 
saat ini dipertahankan. 
Selain itu, PDS-PDS akan 
diterjemahkan ke dalam 
bahasa-bahasa nasional yang 
relevan untuk semua proyek 
pinjaman dan hibah, dan 
proyek-proyek TA persiapan 
proyek. Catatan: Kerangka 
Kerja Penerjemahan ADB 
sedang ditinjau pada 2011.

World Bank: Kerangka Kerja 
Penerjemahan  diadopsi 
pada 2003 dan ditinjau pada 
2006. Kelompok World Bank 
menerjemahkan beragam 
materi-materi operasional 
dan peningkatan kesadaran 
(sekitar 30 juta kata per 
tahun) ke dalam enam 
bahasa internasional (Arab, 
Cina, Perancis, Portugis, 
Rusia dan Spanyol) plus 
bahasa-bahasa lain sesuai 
permintaan. World Bank 
menjalankan satu fasilitas 
pusat untuk penerjemahan 
dan pengalihbahasaan yang 
terdiri dari satu kantor di 
Washington plus enam pusat 
bahasa regional. 

IDB: Bahasa resmi bank 
adalah Inggris, Spanyol, 
Perancis, dan Portugis. 
Volume penerjemahan 
IDB per tahun adalah 
sekitar 13 juta kata dan 
ia mempunyai situs web 
korporasi dalam semua 
bahasa resminya. Semua 
dokumen yang diserahkan 
kepada Dewan Gubernur IDB 
disusun dalam semua empat  
bahasa resmi. 

ADB = Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia), CPS = country partnership strategy (strategi kemitraan negara), DER = Department of 
External Relations (Departemen Hubungan Luar), IAP = independent appeals panel (panel banding independen), IDB = Inter-American Development 
Bank (Bank Pembangunan Antar-Amerika), MDB = multilateral development bank (bank pembangunan multilateral), PCP = Public Communications 
Policy (Kebijakan Komunikasi Publik), PDAC = Public Disclosure Advisory Committee (Komite Penasehat Pengungkapan Publik), PID = project 
information document (dokumen informasi proyek), PDS = project data sheet (lembar data proyek), RRP = report and recommendation of the President 
(laporan dan rekomendasi Presiden), TA = technical assistance (bantuan teknis).

Sumber: Asian Development Bank.
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Rangkuman Desain Indikator dan Sasaran
Mekanisme-Mekanisme 

Pemantauan dan Pelaporan
Dampak (Impact) 

Keefektifan pembangunan meningkat Dipantau oleh laporan-laporan kemajuan 
pelaksanaan Agenda Reformasi

Laporan-laporan tahunan Tinjauan 
Keefektifan Pembangunan (Development 
Effectiveness Review)a

Hasil (Outcome) 

Kepercayaaan para pemangku 
kepentingan pada ADB dan kemampuan 
mereka untuk terlibat dengan ADB 
meningkat secara signifikan 

Perbaikan persepsi para pemangku 
kepentingan tentang ADB dan 
penilaian mereka tentang keterbukaan, 
akuntabilitas, dan kemitraan ADB 

Survey persepsi terhadap para pemuka 
pendapat (setiap 3 tahun)

Survei-survei klien dan kemitraan, 
dan pengkajian-pengkajian pemangku 
kepentingan lain

Tinjauan menyeluruh tentang kebijakan 
setelah 5 tahun

Keluaran (Output) 
1.  Komunikasi publik ADB yang 

proaktif 
Strategi komunikasi untuk prakarsa-
prakarsa, proyek-proyek, dan kebijakan-
kebijakan kunci ADB disusun dan 
dilaksanakan 

Visibilitas yang berkesinambungan 
di media internasional, regional, dan 
nasional.

Situs web eksternal ADB yang informatif 
dan ramah pengguna dipertahankan

Publikasi-publikasi flagship yang 
berkualitas tinggi dihasilkan dan 
disebarkan 

Survei persepsi para pemangku 
kepentingan (setiap 3 tahun) 
 

Laporan-laporan tahunan Kebijakan 
Komunikasi Publik (Public 
Communications Policy /PCP) 

Perangkat pemantauan situs web media 
dan ADB (yaitu laporan tahunan web)

Pembelian, pengunduhan, dan 
pembacaan publikasi-publikasi flagship

2.  Meningkatnya akses terhadap 
informasi tentang operasi-operasi 
ADB 

Komunikasi dan pertukaran informasi 
terintegrasikan dalam proyek-proyek dan 
program-program yang didukung ADB 

100% permintaan untuk mendapatkan 
informasi ditanggapi dalam waktu  
20 hari kerja

Laporan tahunan PCP  
 

Data sistem pelacakan permohonan 
informasi tentang permintaan-permintaan 
yang diproses dan laporan-laporan 
tahunan PCP

KEBIJAKAN  
KOMUNIKASI  
PUBLIK 2011

Apendiks 4
Kerangka Kerja Hasil untuk Kebijakan 
Komunikasi Publik

berlanjut ke halaman berikutnya
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Rangkuman Desain Indikator dan Sasaran
Mekanisme-Mekanisme 

Pemantauan dan Pelaporan
100% ketaatan terhadao ketentuan-
ketentuan dalam pengungkapan 
informasi

Meningkatnya jumlah dokumen yang 
dimuat di situs web ADB 

Meningkatnya penerjemahan yang 
berkualitas tinggi untuk bahan-bahan 
peningkatan kesadaran dan dokumen-
dokumen lain

Laporan-laporan ketataan terhadap 
ketentuan-ketentuan dalam 
pengungkapan informasi dari Unit 
Informasi Publik dan Pengungkapan 
Informasi dan laporan-laporan tahunan 
PCP

Laporan-laporan tahunan PCP

Aktivitas-Aktivitas Tahapan 
Pencapaian
1.1  Menyusun satu rencana 

komunikasi untuk kebijakan 

1.2  Terus memperbaiki situs web ADB 
untuk memenuhi ekspektasi dan 
ketentuan-ketentuan pengguna 
(misalnya kegunaan, aksesibilitas)

2.1  Membentuk panel banding 
independen  

2.2  Menyusun, memutakhirkan, 
dan menyebarkan manual 
operasi staff dan buku pegangan 
tentang kebijakan 

2.3  Menyusun dan menyebarkan 
bahan-bahan peningkatan 
kesadaran peminjam dan klien 
tentang kebijakan 

2.4  Melakukan aktivitas-aktivitas 
pelatihan dan peningkatan 
kesadaran tentang PCP yang direvisi 
dengan staf dan para pemangku 
kepentingan yang relevan

2.5  Kerangka kerja penerjemahan 
yang diperbaharui

2.6  Memantau pemenuhan ketentuan-
ketentuan pengungkapan informasi

 

Hingga sebelum tanggal berlakunya 
kebijakan 

Secara berkesinambungan  
 
 

Hingga sebelum tanggal berlakunya 
kebijakan 

Hingga sebelum tanggal berlakunya 
kebijakan  
 

Dalam 3 bulan sejak tanggal berlakunya 
kebijakan 
 

Dalam 1 tahun 1 sejak tanggal 
berlakunya kebijakan  
 
 

Selesai hingga sebelum tanggal 
berlakunya kebijakan 

Secara berkesinambungan 
(paling tidak setahun sekali)

 

Rencana komunikasi  

Uji kegunaan eksternal atau survei-survei 
pengguna online 
 

Panel banding independen dibentuk dan 
dilaporkan dalam rilis berita, situs web 
ADB, dan laporan-laporan PCP 

Dikeluarkannya buku manual dan 
pegangan untuk staf  
 

Dikeluarkannya bahan-bahan 
peningkatan kesadaran 
 

Laporan-laporan tahunan PCP  
 
 
 

Kerangka kerja penerjemahan yang 
diperbaharui 

Laporan-laporan pemantauan dari Unit 
Informasi Publik dan Pengungkapan dan 
laporan-laporan tahunan PCP

a ADB. Development Effectiveness Review. http://www.adb.org/defr

Sumber: Asian Development Bank.

Tabel lanjutan



Tentang Bank Pembangunan Asia

Visi ADB adalah kawasan Asia dan Pasifik yang bebas dari kemiskinan. Misinya adalah membantu negara-
negara berkembang yang menjadi anggotanya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup 
penduduknya. Meskipun Asia dan Pasifik telah mencapai banyak keberhasilan, kawasan ini tetap menjadi 
tempat tinggal dua pertiga dari penduduk miskin dunia: 1,8 milyar penduduk yang hidup dengan kurang dari 
$2 per hari, sementara 903 juta lainnya berjuang dengan kurang dari $1,25 per hari. ADB berkomitmen  untuk 
mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan yang berkelanjutan secara 
lingkungan, dan integrasi regional.

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

Dicetak di kertas daur ulang Dicetak di Filipina

Kebijakan  
Komunikasi 
Publik 2011
Pengungkapan dan  
Pertukaran Informasi

Bank Pembangunan Asia

Bank Pembangunan Asia
6 ADB Avenue, Mandaluyong City 
1550 Metro Manila, Filipina 
www.adb.org
Çap Fond Xeyr RPT124459
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