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TENTANG PUBLIKASI INI

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

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

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

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

kepemilikan yang sesuai

Efisiensi Kualitas Fleksibilitas

• Biaya transaksi turun
• Keterampilan 

meningkat
• Penggunaan teknologi 

tingkat tinggi 
meningkat

• Perencanaan 
pengadaan yang lebih 
baik

• Bantuan dan 
dukungan bagi sistem 
pengadaan secara 
elektronik

• Dukungan manajemen 
kontrak

• Penyelesaian 
pengaduan dengan 
cepat

• Proses pengadaan yang 
lebih baik di negara 
berkembang anggota 
ADB 

• Perencanaan pengadaan 
yang lebih baik

• Tata kelola
• Kontrak dengan kriteria 

kinerja yang jelas
• Jumlah pengaduan yang 

sedikit
• Proses ADB yang lebih 

baik

• Tender kompetitif 
terbuka

• Desentralisasi
• Akreditasi untuk 

pengaturan pengadaan 
alternatif

• Keputusan berbasis 
prinsip

• Perencanaan pengadaan 
yang lebih baik

• Pelimpahan 
kewenangan

• Penawaran dengan 
pembobotan untuk 
berbagai kriteria 
proposal

Keadilan

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

Pertimbangan tentang VFM dalam konteks pengadaan perlu memperhatikan hal-hal yang (i) 
mempersingkat jangka waktu siklus pengadaan, atau (ii) mempercepat penyelesaian proyek 
pembangunan.
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Tujuan
Buku panduan ini dimaksudkan untuk membantu pembacanya dengan jalan menjelaskan 
dan menguraikan kebijakan dan peraturan pengadaan ADB tahun 2017 bagi peminjam 
(termasuk penerima hibah).

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

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

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

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

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

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

Pastikan Anda mengecek situs web ADB Business Center untuk mendapat informasi lebih 
lanjut, https://www.adb.org/business/main.
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Urusan Hukum dan Prioritas Tata Urutan
Buku panduan ini menjelaskan dan menguraikan ketentuan-ketentuan pada Peraturan 
Pengadaan untuk Peminjam ADB: Barang, Pekerjaan, Layanan Nonkonsultasi dan Konsultasi 
(2017, sesuai dengan perubahannya dari waktu ke waktu) yang berlaku bagi lembaga 
penanggung jawab (dan pelaksana) di bawah proyek sektor publik (termasuk proyek 
daerah) yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dari pinjaman investasi ADB (tidak termasuk 
pinjaman ADB yang berbasis hasil atau berbasis kebijakan), hibah yang didanai ADB (tidak 
termasuk bantuan teknis dan konsultasi staf yang dikelola ADB), atau dana yang dikelola 
ADB.

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

Dari kacamata standar apa pun, beroperasi dalam keadaan yang rapuh dan 
terdampak konflik (fragile and conflict-affected situation - FCAS), dan juga 
beroperasi dalam konteks keadaan darurat, membawa tantangan besar. Sifat 
dan kapasitas industri setempat, kapasitas administrasi publik setempat, serta 
persyaratan ketat yang biasanya dikenakan terhadap kontraktor, pemasok, dan 
penyedia layanan, semuanya memerlukan penyesuaian yang hati-hati agar 
pengadaan dapat efisien.

Kebijakan pengadaan 2017 ADB memberi kesempatan untuk membedakan 
pendekatan pengadaan sesuai keadaan di negara yang bersangkutan dan 
menghindari pendekatan yang “menyeragamkan satu cara untuk segala keadaan”. 
Karena itu, untuk proyek yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dari pinjaman 
atau hibah ADB, atau dari dana yang dikelola ADB, buku panduan ini menawarkan 
berbagai langkah praktis agar para praktisi pengadaan dapat mengadaptasi 
persyaratan pengadaan dalam keadaan yang rapuh dan terdampak konflik (FCAS) 
serta keadaan darurat untuk menanggapi kondisi yang berbeda-beda.

Beberapa langkah tersebut termasuk:

Pada tahap perancangan proyek dan perencanaan 
pengadaan:

• Meningkatkan fleksibilitas dalam merancang pengaturan pengadaan, dengan 
pengaturan pemaketan yang lebih fleksibel dan penggunaan prosedur 
nasional,

• Memperbolehkan dimulainya proyek sebelum perencanaan pengadaan 
diselesaikan sepenuhnya,

• Meningkatkan fleksibilitas dalam menggunakan tender kompetitif terbuka 
dengan iklan nasional,

• Meningkatkan fleksibilitas praktik tinjauan prakontrak dan pasca-pemberian 
kontrak (sampling), serta

• Meningkatkan fleksibilitas dalam menggunakan penunjukan langsung, 
terutama saat keadaan darurat.
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Dalam pemrosesan transaksi pengadaan:
1. Menggunakan agen pengadaan atau entitas lainnya untuk mendukung 

pelaksanaan,
2. Ketersediaan dukungan ADB untuk membantu pemrosesan awal dalam 

seleksi konsultan,
3. Fleksibilitas untuk memperluas atau menyesuaikan kontrak yang ada, alih-

alih membuat kontrak yang baru,
4. Persyaratan kualifikasi minimum peserta tender yang lebih rendah,
5. Persyaratan jaminan pelaksanaan atau jaminan pembayaran di muka yang 

lebih rendah, dan
6. Meningkatkan kelonggaran untuk pembayaran di muka.



I. Pendahuluan

1.1 Beroperasi di negara yang sedang mengalami keadaan yang rapuh, dengan 
institusi yang lemah, atau baru keluar dari konflik, atau sedang menghadapi keadaan 
darurat, menimbulkan sejumlah tantangan baik bagi institusi publik yang terlibat 
dalam perancangan dan pelaksanaan proyek maupun bagi penyedia dana seperti 
Asian Development Bank (ADB).

1.2 Meskipun ADB sudah lama memiliki dan menjalankan prosedur untuk 
memproses pinjaman bantuan darurat dengan cepat, masih diperlukan kemajuan 
lebih lanjut guna mempercepat pengadaan dalam keadaan yang rapuh dan 
terdampak konflik (FCAS) atau dalam keadaan darurat, ketika dibutuhkan untuk 
mengakomodasi realitas setempat yang menantang. Kebijakan Pengadaan ADB: 
Barang, Pekerjaan, Layanan Nonkonsultasi dan Konsultasi (2017, sesuai dengan 
perubahannya dari waktu ke waktu) dan Peraturan Pengadaan untuk Peminjam 
ADB: Barang, Pekerjaan, Layanan Nonkonsultasi dan Konsultasi (2017, sesuai 
dengan perubahannya dari waktu ke waktu) menjawab isu-isu tersebut dan 
memperbolehkan diferensiasi pengadaan yang lebih besar untuk menanggapi 
keadaan negara, dalam proyek yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dari pinjaman 
atau hibah ADB, atau dari dana yang dikelola ADB.

1.3 Buku panduan ini1 menjabarkan bagian mengenai Pengadaan dalam 
Keadaan yang Rapuh dan Terdampak Konflik pada peraturan pengadaan (paragraf 
2.23). Tujuannya bukanlah menyediakan pedoman langkah demi langkah mengenai 
cara memproses setiap dan semua transaksi pengadaan untuk proyek-proyek dalam 
FCAS atau keadaan darurat. Berdasarkan definisi, tidak ada solusi tunggal yang pasti 
akan berhasil mengatasi berbagai keadaan yang berbeda-beda dalam segala macam 
konteks.

1.4 Sebaliknya, buku pedoman ini mengusulkan langkah-langkah yang dapat 
memfasilitasi pengadaan dalam keadaan seperti itu, dan peminjam (termasuk 
penerima hibah) sangat dianjurkan untuk bekerja sama erat dengan tim proyek 
ADB yang ditugaskan dan spesialis pengadaan guna membahas berbagai 
fleksibilitas dan opsi spesifik tersebut, dan juga segala langkah lainnya yang 
diperlukan dalam keadaan yang bersangkutan. 

1 Dengan semangat harmonisasi, buku panduan ini banyak mengutip dari: World Bank. 2016. 
Bank Guidance: Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints. 
Washington, DC. Isinya telah diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik ADB dalam 
operasinya di berbagai wilayah Asia dan Pasifik.
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1.5 ADB dapat menerima penggunaan pengaturan pengadaan tertentu dan 
yang sesuai dengan ketentuan relevan peraturan pengadaan atau prosedur lainnya 
yang sesuai, yang memfasilitasi mobilisasi secara lebih tanggap apabila diharuskan 
oleh keadaan. Pengaturan tersebut dapat berlaku di seluruh siklus pengadaan ADB, 
seperti dijelaskan pada Gambar 1.

Gambar 1: Siklus Pengadaan ADB

Sumber: Asian Development Bank.
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II. Keadaan yang Rapuh, Terdampak 
Konflik, dan Keadaan Darurat dalam 

Operasi ADB

A. Latar Belakang
2.1 Dalam FCAS dan keadaan darurat, rancangan dan pelaksanaan proyek 
yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dari pinjaman atau hibah ADB, atau 
dari dana yang dikelola ADB, dapat terbantu karena pertimbangan khusus yang 
memperhatikan keadaan khusus setiap negara. Demikian pula dalam keadaan 
darurat, peraturan internal ADB mengenai operasi pinjaman dan hibahnya akan 
memungkinkan proyek terbantu berkat ketentuan mengenai bantuan bencana dan 
keadaan darurat yang dijabarkan dalam Manual Operasi ADB.2 Terutama,

(i) tahap-tahap normal identifikasi, persiapan, dan penilaian mungkin 
dipersingkat;

(ii) keputusan untuk mengizinkan negosiasi mungkin diambil setelah 
tinjauan sederhana terhadap dokumentasi proyek; dan

(iii) waktu penyelesaian pada tahap-tahap utama pemrosesan mungkin 
dikurangi. 

2.2 Rancangan proyek di tengah FCAS atau keadaan darurat harus 
mencerminkan kekhususan keadaan peminjam, dan juga kendala dan risiko 
yang berkaitan, guna memastikan bahwa proyek sudah menanggapi kebutuhan 
peminjam secara memadai dan bahwa proyek dapat mencapai hasil yang diinginkan 
secara efisien dan memberikan nilai manfaat uang.

2.3 Lebih lanjut lagi, peminjam dan tim proyek ADB harus memastikan bahwa 
proyek tidak berdampak buruk, serta mengembangkan dan melaksanakan rencana 
untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, atau mengompensasi potensi 
dampak buruk proyek bantuan. 3

B. Definisi
2.4 ADB mengidentifikasi negara yang rapuh atau terdampak konflik sebagai 
negara berkembang anggota ADB dengan tata kelola yang lemah, administrasi 

2 ADB. 2015. Disaster and Emergency Assistance. Operations Manual. OM D7/BP. Manila.  
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/omd07-15apr15.pdf.

3 ADB. 2009. Safeguard Policy Statement. Manila. https://www.adb.org/sites/default/files/
institutional-document/32056/safeguard-policy-statement-june2009.pdf.
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publik dan supremasi hukum yang tidak efektif, serta kekacauan sipil.4 ADB 
membedakan antara keadaan rapuh dengan keadaan terdampak konflik:

(i) Keadaan rapuh adalah negara dengan kapasitas yang lemah 
untuk melaksanakan fungsi dasar pemerintahan bagi penduduk 
dan wilayahnya, yang tidak memiliki kemampuan atau kemauan 
politik untuk mengembangkan hubungan yang konstruktif dan 
saling menguatkan dengan masyarakat, atau yang terdampak oleh 
kerentanan spesifik lainnya, seperti misalnya negara-negara kecil.5 

(ii) Konflik adalah proses yang disertai kekerasan atau tanpa kekerasan, 
yang timbul dari perselisihan antara dua pihak atau lebih mengenai 
kepentingan dan nilai-nilai. Meskipun konflik membawa peluang 
perubahan, jika tidak dikelola dengan benar dan damai, konflik dapat 
memburuk menjadi kekerasan.6 Konflik dapat merupakan penyebab, 
gejala, atau konsekuensi kerapuhan. Terlepas dari itu, jika negara tidak 
tanggap terhadap konflik, risiko yang ditimbulkan konflik dan peluang 
kekerasan akan makin tinggi (catatan kaki 5).

(iii) Di sisi lain, negara pasca-konflik adalah negara yang baru keluar dari 
konflik berkepanjangan yang disertai kekerasan (catatan kaki 2). 

2.5 FCAS umumnya dicirikan oleh ketidakstabilan politik, lemahnya tata 
kelola dan kapasitas kelembagaan, kerentanan ekonomi dan sosial, tingginya 
angka kemiskinan, kesenjangan besar pada tingkat layanan sosial dan ekonomi, 
kurangnya persaingan, perselisihan mengenai akses sumber daya dan pembagian 
keuntungannya, serta kerentanan yang lebih tinggi terhadap bahaya dari alam dan 
perubahan iklim. Sistem penyampaian layanan publik jarang berfungsi dengan 
baik dan kemampuan pemerintah untuk menjamin keamanan dasar penduduknya 
sering kali terbatas.7 Gambar 2 menjelaskan bagaimana posisi berbagai keadaan 
dalam kontinum kerapuhan dan konflik, dibandingkan dengan keadaan yang 
bertahan dan stabil.

2.6 ADB mengidentifikasi keadaan bencana dan darurat (catatan kaki 2) 
sebagai berikut:

(i) Bencana adalah peristiwa mendadak dan merusak yang sangat 

4 ADB. 2007. Achieving Development Effectiveness in Weakly Performing Countries: The Asian 
Development Bank’s Approach to Engaging with Weakly Performing Countries. Manila.  
http://www.adb.org/documents/achieving-development-effectiveness-weakly-performing-
countries-asian-development-bank-s-a.

5 Lihat ADB. 2012. Working Differently in Fragile and Conflict-Affected Situations—The ADB 
Experience: A Staff Handbook. Manila. https://www.adb.org/documents/working-differently-
fragile-and-conflict-affected-situations-adb-experience. 

6 Australian Agency for International Development. 2011. Framework for Working in Fragile and 
Conflict-Affected States: Guidance for Staff. Canberra. https://dfat.gov.au/about-us/publications/
Documents/aid-fragile-conflict-affected-states-staff-guidance.pdf.

7 Lihat ADB. 2016. Mapping Fragile and Conflict-Affected Situations in Asia and the Pacific: The ADB 
Experience. Manila. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/211636/mapping-fcas-
asia-pacific.pdf.
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mengganggu jalannya sebuah komunitas atau masyarakat, yang 
menyebabkan korban manusia, kerugian materi, ekonomi, atau 
lingkungan secara luas, yang melebihi kemampuan komunitas atau 
masyarakat tersebut untuk bertahan menggunakan sumber dayanya 
sendiri. Bencana dapat diakibatkan oleh peristiwa alam,8 kecelakaan 
teknologi atau industri,9 atau konfl ik.10

(ii) Keadaan darurat terjadi selepas bencana alam atau bencana yang 
diakibatkan manusia, atau konfl ik, ketika keadaan yang tidak terduga 
memerlukan tindakan segera, dan kapasitas setempat tidak memadai 
untuk mengatasi dan mengelola peristiwa traumatis. Keadaan darurat 
mungkin mencakup kematian, cedera, terusirnya orang-orang, 
kecacatan, kerawanan pangan, kerusakan atau hilangnya infrastruktur, 
melemahnya atau hancurnya administrasi publik, serta menurunnya 
keselamatan dan keamanan publik.

8 Contohnya gempa bumi, tsunami, badai, angin topan, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, 
atau epidemi.

9 Contohnya ledakan, tumpahan minyak, kegagalan reaktor nuklir, atau kecelakaan kimia.
10 Contohnya konfl ik di tingkat daerah, nasional, atau perang saudara, atau kekerasan masyarakat 

yang tersebar luas.

Gambar 2: Kontinum Kerapuhan di Asia dan Pasifi k

Sumber: ADB. 2012. Working Diff erently in Fragile and Confl ict-Aff ected Situations—The ADB 
Experience: A Staff  Handbook. Manila. https://www.adb.org/documents/working-diff erently-fragile-
and-confl ict-aff ected-situations-adb-experience. p. 7. 
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2.7 ADB mengikuti proses internal untuk mengidentifikasi dan menyatakan 
negara berkembang anggotanya yang menghadapi FCAS. Daftar tersebut diperbarui 
secara berkala. Sampai dengan 2017, ADB memasukkan 11 negara FCAS dalam 
daftarnya, sembilan di antaranya dalam keadaan rapuh di kawasan Pasifik: Negara 
Federasi Mikronesia, Kiribati, Kepulauan Marshall, Nauru, Papua Nugini, Kepulauan 
Solomon, Timor-Leste, Tuvalu, dan Vanuatu. Dua negara diidentifikasi sebagai 
terdampak konflik: Afganistan dan Myanmar. Nepal diidentifikasi sebagai berada 
dalam keadaan “transisi”, sedangkan Mindanao di Filipina ditandai sebagai “keadaan 
konflik di daerah”.11

11 Catatan kaki 7, halaman 74. Pedoman lebih lanjut mengenai operasi di negara yang dikategorikan 
sebagai FCAS dapat dlihat di ADB. 2014. Operational Plan for Integrated Disaster Risk Management, 
2014–2020. Manila. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/42764/files/
integrated-disaster-risk-management-operational-plan.pdf; dan ADB. 2013. Operational Plan for 
Enhancing ADB’s Effectiveness in Fragile and Conflict-Affected Situations. Manila.  
https://www.adb.org/documents/operational-plan-enhancing-adb-effectiveness-fragile-and-
conflict-affected-situations.



III. Fleksibilitas Pengadaan dalam 
Keadaan yang Rapuh, Terdampak Konflik, 

dan Keadaan Darurat

A. Perancangan Proyek dan Perencanaan Pengadaan
3.1 Strategi proyek yang dijabarkan dalam dokumen proyek didasarkan 
pada, dalam kasus FCAS, penelaahan terperinci mengenai kebutuhan, keadaan, 
dan ekspektasi, termasuk asal mula dan sifat konfliknya; sedangkan dalam kasus 
keadaan darurat, strategi proyek tersebut didasarkan pada penilaian kerusakan awal 
yang dapat dipertajam dan diperbarui seiring waktu. Strategi tersebut seharusnya 
memberi rekomendasi kebijakan yang sangat penting sebagai tanggapan terhadap 
hal-hal yang perlu segera diprioritaskan, bersamaan dengan langkah jangka panjang.

3.2 Penilaian risiko pengadaan adalah instrumen utama yang digunakan 
dalam persiapan strategi proyek. Mulai dari penilaian risiko pengadaan di tingkat 
negara dan sektor/lembaga yang menjadi pertimbangan untuk strategi kemitraan 
negara, hingga penilaian risiko pengadaan di tingkat proyek yang disiapkan pada 
tahap rancangan proyek, semuanya ditujukan agar dapat menjadi masukan bagi 
strategi proyek dan mencerminkan keadaan spesifik suatu negara, sektor, atau 
entitas pengadaan yang akan mempengaruhi pelaksanaan proyek. Langkah-langkah 
fleksibilitas pengadaan yang dibahas dalam buku panduan ini ditujukan untuk 
mengatasi beberapa risiko yang teridentifikasi dalam berbagai penilaian tersebut. 
Lihat Buku Panduan Mengenai Kerangka Kerja Risiko Pengadaan untuk perincian lebih 
lanjut tentang penilaian risiko pengadaan. 

3.3 Meskipun Pernyataan Kebijakan Perlindungan ADB (2009) 
memperbolehkan fleksibilitas dalam memproses proyek-proyek FCAS dan bantuan 
keadaan darurat, berbagai dokumen pemeriksaan lingkungan awal, kajian dampak 
lingkungan, rencana permukiman kembali, dan/atau rencana masyarakat adat yang 
disiapkan berdasarkan kerangka kerja yang telah disetujui harus dirumuskan dan 
disetujui oleh ADB sebelum kegiatan fisik apa pun yang berkaitan dengan proyek 
dapat dimulai.

3.4 Strategi proyek mengidentifikasi sasaran bantuan prioritas segera dan juga 
sasaran jangka menengah. Hal-hal tersebut dapat mencakup

(i) proposal untuk bantuan teknis dan bentuk-bentuk investasi lain yang 
diperlukan guna memenuhi sasaran yang disebutkan;

(ii) penilaian mengenai potensi gangguan terhadap penyaluran cepat, 
termasuk risiko fidusia yang berkaitan dan usulan langkah mitigasinya;

(iii) identifikasi langkah-langkah luar biasa yang diperlukan guna 
menjalankan pekerjaan rehabilitasi atau rekonstruksi;
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(iv) penilaian risiko, strategi mitigasi risiko, dan tanggapan kontingensi; 
serta

(v) indikator tolok ukur dan pemantauan kinerja.. 

3.5 Pengaturan pelaksanaan proyek memperinci keadaan-keadaan yang 
dipertimbangkan dalam persiapan rencana pengadaan, dan mencakup deskripsi 
pemrosesan pengadaan, risiko pengadaan, dan metode seleksi. Rencana pengadaan 
proyek harus diperbarui secara berkala (misalnya setelah setiap misi tinjauan yang 
dilakukan oleh tim proyek), sedangkan laporan misi tinjauan harus memasukkan 
justifikasi atas perubahan rencana pengadaan. Lihat Buku Panduan Mengenai 
Perencanaan Pengadaan Strategis untuk perincian lebih lanjut mengenai proses 
perencanaan pengadaan.

3.6 Beberapa hal yang harus diperhatikan selama rancangan dan persiapan 
untuk proyek-proyek dalam FCAS dan keadaan darurat adalah sebagai berikut:

(i) Pertahankan agar rancangan manual administrasi proyek (project 
administration manual - PAM) serta rencana dan paket pengadaan 
yang terkait bersifat singkat, sederhana, dan sesuai dengan 
kebutuhan.

(ii) Pahami keadaan ekonomi dan politik yang berjalan, sensitivitas 
budaya, dan tingkat keparahan serta sebaran geografis dari setiap 
konflik yang mungkin mempengaruhi negara bersangkutan.

(iii) Pahami keterbatasan rantai pasokan (akses impor, masukan primer, 
tenaga kerja, listrik, pasokan air, layanan perbankan, dll.) serta kendala 
komunikasi, transportasi, dan faktor-faktor logistik lainnya yang 
mempengaruhi negara bersangkutan.

(iv) Telaah risiko tenaga kerja dan faktor-faktor sosial utama lainnya, 
termasuk kondisi tenaga kerja anak, dan pastikan bahwa para pekerja 
tidak diperdagangkan atau bekerja dalam paksaan, terutama jika 
pengadaan dan kontrak dilakukan dengan cepat.

(v) Gunakan metode pengadaan dan seleksi yang cocok dengan 
keadaannya dan akan memberi hasil terbaik.

(vi) Pertimbangkan untuk menggunakan kendali proyek yang dapat 
diadaptasi, seperti taraf tinjauan prakontrak dan pasca-pemberian 
kontrak (sampling), yang dapat disesuaikan seiring meningkatnya 
kapasitas.

(vii) Pertimbangkan untuk menggunakan kesepakatan kerangka kerja jika 
memungkinkan.

(viii) Pertimbangkan kebutuhan untuk memperkuat kapasitas lembaga 
penanggung jawab dalam mengelola dan menjalankan kontrak, 
misalnya melalui dukungan konsultan.

(ix) Pertimbangkan untuk mengandalkan institusi lain yang memiliki 
operasi di negara bersangkutan, seperti lembaga-lembaga PBB, bank 
pembangunan multilateral yang lain, donor, organisasi masyarakat 
madani (civil society organization - CSO), dll.

(x) Beri kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam 
perancangan dan pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. 
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B. Kesiapsiagaan Pengadaan
3.7 Pengadaan adalah komponen yang sangat penting dalam kesiapsiagaan 
dan tanggapan terhadap keadaan darurat, konflik, dan bencana. Berbagai langkah 
bisa diambil sebelum terjadinya keadaan darurat, konflik, atau bencana guna 
mengoptimalkan kapasitas sistem pengadaan agar dapat menanggapi situasi secara 
efektif. Langkah-langkah yang dijelaskan berikut ini sangat penting guna mengatasi 
tantangan kesiapsiagaan pengadaan dalam keadaan-keadaan tersebut.

3.8 Kesiapsiagaan pengadaan darurat mencakup tindakan yang diambil 
sebelum terjadinya keadaan darurat, yang akan memperkuat kapasitas pihak 
berwenang untuk menangani keadaan. Daftar tindakan berikut yang dikelompokkan 
ke dalam empat kategori, tidaklah lengkap, tetapi dapat menunjukkan pertimbangan 
apa saja tercakup:

(i) Infrastruktur Hukum dan Kelembagaan untuk Tanggap Darurat
(a) Integrasi pengadaan ke dalam rencana kesiapsiagaan dan 

pengurangan risiko bencana nasional
(b) Pembentukan struktur tata kelola dan kerangka kerja hukum yang 

mengatur penerapan prosedur darurat
(c) Pembentukan tim pengadaan darurat, yang menyatukan para ahli 

dengan kemampuan terbaik
(d) Penyusunan kontrak untuk keadaan darurat atau pembentukan 

tim manajemen rantai pasokan
(e) Peningkatan kapasitas untuk melakukan pengadaan darurat, 

termasuk pemeriksaan uji tuntas dalam praseleksi kontraktor, 
pemasok, dan konsultan

(f) Penggunaan kesepakatan kerangka kerja agar dapat menyalurkan 
sumber daya dengan lebih cepat 

(ii) Alokasi Sumber Daya untuk Fasilitas dan Tim Pengadaan Darurat
(a) Ruang kantor
(b) Peralatan komunikasi dan konektivitas
(c) Fasilitas penyimpanan dan distribusi
(d) Sumber daya transportasi, termasuk perusahaan setempat untuk 

transportasi manusia dan kargo di negara bersangkutan
(e) Situs web yang bebas diakses publik guna memastikan 

penyebaran informasi secara luas
(f) Anggaran cadangan untuk pekerjaan tim pengadaan darurat 

(iii) Pengembangan Prosedur dan Perangkat Pengadaan Darurat
(a) Kerangka kerja hukum yang mengizinkan dan menyebutkan 

prosedur khusus untuk keadaan darurat (misalnya, penggunaan 
penunjukan langsung, swakelola/force account, kesepakatan 
kerangka kerja, dll.)

(b) Penggunaan pengadaan secara elektronik dan proses terkait
(c) Prosedur prakualifikasi yang diadaptasi



Keadaan Yang Rapuh, Terdampak Konflik, Dan Keadaan Darurat10

(d) Lembar isian standar untuk keadaan darurat berupa kontrak, 
lembar isian permintaan, dan format pelaporan

(e) Prinsip-prinsip dan prosedur yang berlaku untuk penggantian 
biaya

(f) Prosedur pelacakan aset 

(iv) Kesiapsiagaan untuk Mobilisasi Kontraktor dan Pemasok
(a) Identifikasi barang dan layanan darurat yang sering dibutuhkan, 

pemasok terkait, dan perkiraan biayanya (misalnya tenda, air, 
makanan/suplemen gizi, peralatan komunikasi, kendaraan, 
persediaan medis, dll.)

(b) Penyusunan dan pembaruan berkala daftar pemasok, kontraktor, 
dan penyedia layanan yang sudah lolos prakualifikasi

(c) Penelaahan pasar di seluruh negara (dan juga di seluruh kawasan, 
jika relevan) untuk pasokan umum yang diperlukan dalam 
keadaan darurat

(d) Kesepakatan kerangka kerja untuk layanan konsultasi, barang, 
pasokan, dan pekerjaan sudah disusun dan digunakan untuk 
keadaan darurat

(e) Memposisikan terlebih dahulu pasokan dan membangun jaringan 
dengan depot milik organisasi kemanusiaan yang lain

(f) Kontrak siaga (standby contract) dengan pemasok, kontraktor, dan 
penyedia layanan yang lolos prakualifikasi

C. Tanggapan Situasional
3.9 Manual Operasi ADB, pada bagian Bantuan Bencana dan Keadaan 
Darurat (catatan kaki 2) memungkinkan serangkaian luas langkah tanggapan dalam 
keadaan darurat, dari segi pembiayaan dan prosedur yang disederhanakan untuk 
pemrosesan dan pelaksanaan proyek.

3.10 Untuk FCAS dan keadaan darurat, peraturan pengadaan 2017 ADB juga 
memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam merancang dan melaksanakan 
pengadaan. Berikut adalah daftar langkah-langkah yang dapat diadopsi dalam 
konsultasi dengan peminjam dan mitra pembangunan lainnya:

(i) Pengaturan fidusia yang biasanya diwajibkan selama masa persiapan 
dapat ditunda hingga tahap pelaksanaan. Sebagai contoh, finalisasi 
manual administrasi proyek (PAM) dapat ditunda dan rencana 
pengadaan dimundurkan sampai setelah proyek dimulai, serta PAM 
yang disederhanakan dan rencana pengadaan awal dapat digunakan 
dalam dokumen pemrosesan proyek.

(ii) Pengadaan dapat dilaksanakan dengan menggunakan pengaturan 
pengadaan nasional oleh peminjam, dengan catatan bahwa 
pengaturan tersebut dapat diterima ADB dan konsisten dengan 
prinsip-prinsip inti pengadaan ADB.
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(iii) Jika kapasitas pelaksanaan tidak layak atau tidak ada alternatif, ADB 
dapat, jika diminta peminjam, menjalankan kegiatan memulai proyek 
untuk mewakili peminjam. Sebagai contoh, dalam proyek pinjaman 
atau hibah, ADB dapat memilih konsultan pendukung pelaksanaan 
proyek yang akan membantu peminjam dalam pelaksanaan proyek, 
termasuk dalam menjalankan kegiatan pengadaan lebih lanjut.

(iv) Direktur Jenderal Departemen Pengadaan, Portofolio, dan 
Manajemen Keuangan (Director General of the Procurement, Portfolio 
and Financial Management Department) di ADB dapat memperbesar 
untuk sementara ambang kewenangan staf pengadaan, sehingga 
mereka berkuasa penuh untuk bertindak dan memberi persetujuan 
secara tepat waktu. 

3.11 Di bagian Lampiran, terdapat daftar berbagai langkah yang, jika diminta 
peminjam, dapat dipertimbangkan dan dijalankan guna menjawab tantangan 
tertentu dalam FCAS dan keadaan darurat.

D. Penerapan Peraturan dan Prosedur ADB selama 
Keadaan Darurat
3.12 Selama tahap tanggapan segera dan pemulihan dalam suatu keadaan 
darurat atau konflik, ADB dapat menerima digunakannya pengaturan pengadaan 
nasional oleh peminjam, dengan ketentuan bahwa prosedur-prosedur tersebut 
konsisten dengan prinsip-prinsip inti pengadaan ADB dan Kebijakan Antikorupsi 
ADB (1998, sesuai dengan perubahannya hingga saat ini), serta Prinsip-Prinsip dan 
Pedoman Integritas (2015, sesuai dengan perubahannya dari waktu ke waktu).

3.13 Biasanya tinjauan prakontrak ADB tidak akan diperlukan selama tahap 
tanggapan segera dalam keadaan darurat karena terbatasnya waktu yang tersedia. 
Tinjauan prakontrak sebaiknya hanya digunakan dalam kasus-kasus luar biasa dan 
tanggapannya akan diberikan secepatnya. Pengawasan pengadaan oleh ADB dapat 
diperkuat dengan menambah dukungan pelaksanaan dan/atau meningkatkan 
tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling)

E. Konteks Operasional dan Kondisi Pasar
3.14 Kondisi pasar pasokan dan pasar setempat harus dinilai secara berkala. 
Lihat Buku Panduan Mengenai Perencanaan Pengadaan Strategis untuk perincian 
lebih lanjut.

3.15 Meskipun penilaian pasar berkala bisa jadi dilaksanakan bagi negara FCAS, 
kemungkinan diperlukan pembaruan informasi kondisi setempat, terutama setelah 
terjadinya peristiwa darurat. Hal ini dapat dicapai dengan cepat melalui survei ad 
hoc yang informal, dan dengan melibatkan pihak berwenang setempat, masyarakat, 
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pekerja, perwakilan pekerja, organisasi masyarakat madani (CSO), kelompok 
penyandang disabilitas, dan pelaku usaha di daerah terdampak. Kantor perwakilan 
ADB juga dapat membantu upaya tersebut.

3.16 Selain penilaian pasar, aspek-aspek berikut juga dapat dipertimbangkan 
saat menyusun rencana pengadaan proyek untuk FCAS dan keadaan darurat.

1. Kebutuhan Keamanan di Negara yang Bersangkutan

3.17 Masing-masing negara akan memunculkan persoalan keamanan yang 
berbeda-beda, yang berdampak terhadap proses pengadaan dan kinerja kontrak. 
Pertimbangan keamanan sering tercermin dalam harga-harga yang ditawarkan 
untuk barang, pekerjaan, dan layanan. Guna memastikan transparansi yang lebih 
besar dan harga yang lebih realistis, biaya keamanan harus diidentifikasi sebagai 
item terpisah dalam kontrak untuk memfasilitasi dan mengelola dampaknya 
terhadap biaya jika kondisi keamanan di negara tersebut berubah selama 
pelaksanaan kontrak.

2. Mengontrakkan Layanan Inti Pemerintah ke Penyedia Eksternal

3.18 Mengontrakkan layanan inti pemerintah ke penyedia eksternal 
dapat menjadi pilihan jika pemerintah setempat sedang dalam pemulihan 
dari konflik dan akibatnya, hanya memiliki sedikit kapasitas atau tidak punya 
kapasitas untuk menyampaikan layanan atau fungsi publik yang sangat penting, 
misalnya manajemen keuangan publik, pembuatan aturan hukum, reformasi 
perbendaharaan, manajemen layanan kesehatan, pengembangan sektor swasta, 
manajemen badan usaha milik negara, dll. 

3.19 Mengontrakkan layanan-layanan tersebut menjadi salah satu solusi 
jangka pendek, tetapi terdapat sejumlah risiko politik dan teknis yang berkaitan 
dengan pendekatan ini, yang perlu dipertimbangkan pada tahap penilaian proyek. 
Mengontrakkan layanan-layanan tersebut sebaiknya tunduk pada prosedur 
pengadaan yang sesuai, demi memastikan bahwa yang dikontrak adalah layanan 
yang berkualitas.

3. Tata Kelola

3.20 Ada risiko tinggi yang inheren bahwa pengadaan dalam operasi FCAS 
dan keadaan darurat dapat terpengaruh konflik kepentingan atau kegiatan curang 
atau korup sebagian pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pengadaan. 
Selain itu, peluang terjadinya komplikasi, biaya berlebihan, keterlambatan, serta 
buruknya kualitas barang dan layanan mungkin sangat tinggi mengingat adanya 
kendala kapasitas, urgensi, dan kekacauan secara umum.

3.21 Mengembangkan rencana tata kelola dan antikorupsi yang baik untuk 
proyek merupakan pertimbangan utama guna memitigasi risiko-risiko tersebut. 
Di negara-negara kecil, konflik kepentingan sering menjadi persoalan dan langkah 
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mitigasi yang sesuai harus dirancang untuk mengatasi keadaan seperti itu. Hasil 
tinjauan terkait pengadaan proyek (project procurement-related review - PPRR) 
dari Kantor Antikorupsi dan Integritas (OAI) ADB di negara-negara FCAS harus 
diperhatikan dalam mengidentifikasi dan menilai risiko integritas tersebut.12 Jika 
teridentifikasi kekhawatiran mengenai integritas, tim proyek harus berkonsultasi 
dengan OAI13 untuk membantu menilai dan menentukan apakah risiko integritas 
tersebut dianggap signifikan.

F. Dukungan Organisasi dan Kelembagaan
3.22 Setiap proyek bantuan pembangunan harus didukung dengan perhatian 
yang memadai terhadap pengaturan organisasi dan kelembagaan peminjam 
dalam pelaksanaan, termasuk untuk pengadaan. Langkah-langkah yang dapat 
dipertimbangkan untuk FCAS dan keadaan darurat termasuk hal-hal berikut:

(i) Di dalam negara yang bersangkutan. Bantuan yang cepat dan tepat 
mengharuskan ADB untuk bekerja sama dengan institusi yang lain 
secara fleksibel dan pragmatik.
(a) Di negara-negara dengan kapasitas pelaksanaan yang lemah, 

ADB dapat mempertimbangkan permintaan peminjam untuk 
mengontrak institusi lain, seperti organisasi nonpemerintah 
(nongovernment organization - NGO) dan CSO, lembaga 
PBB, atau institusi multilateral atau bilateral lainnya guna 
melaksanakan semua atau sebagian pelaksanaan proyek, 
termasuk fungsi pengadaan.

(b) Penggunaan pengaturan pengadaan alternatif dari lembaga 
multilateral atau bilateral lainnya, atau organisasi yang terlibat 
dalam proyek, atau lembaga peminjam yang terakreditasi, perlu 
dipertimbangkan selama rancangan proyek sesuai dengan bagian 
XII dalam kebijakan pengadaan 2017. Dalam kasus seperti itu, 
ADB dapat menyetujui untuk bergantung pada dan menerapkan 
aturan dan prosedur pengadaan dari lembaga atau organisasi 
tersebut, dan dapat menyetujui agar pihak tersebut mengambil 
peran pemimpin dalam menyediakan dukungan pelaksanaan dan 
pemantauan kegiatan pengadaan. 

(ii) Di dalam ADB. Prosedur dan peraturan ADB memberi beberapa opsi 
yang mendukung pemrosesan transaksi secara tepat waktu, terutama 

12 Tinjauan terkait pengadaan proyek (PPRR) menilai risiko integritas proyek dengan 
mengidentifikasi tanda-tanda pelanggaran integritas melalui (i) pemeriksaan proses, prosedur, 
dan dokumentasi yang berkaitan dengan pengadaan, manajemen keuangan, dan manajemen 
kontrak; serta (ii) inspeksi hasil proyek. OAI merekomendasikan penyempurnaan untuk 
memitigasi atau menghilangkan kesempatan bagi pelanggaran integritas. Sampai dengan 2018, 
OAI telah melakukan PPRR di empat negara FCAS: Afghanistan, Myanmar, Papua Nugini, dan 
Timor-Leste.

13 OAI dapat dihubungi melalui email: integrity@adb.org.
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dalam keadaan mendesak atau penting. Sebagai contoh, dalam FCAS 
dan keadaan darurat, ADB dapat memberi bantuan langsung bagi 
peminjam dengan:
(a) membiayai konsultan perorangan untuk mendukung peminjam 

dalam pelaksanaan proyek, termasuk pengadaan;
(b) menyusun dokumen pengadaan;
(c) menangani seleksi konsultan mewakili peminjam;
(d) membantu identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam 

penawaran atau proposal; dan
(e) bertindak sebagai pengamat dalam negosiasi kontrak atau dalam 

dialog di antara peminjam dengan konsultannya, kontraktor, atau 
pemasok. 

3.23 Dalam keadaan apa pun, tanggung jawab akhir untuk pengadaan 
tetap berada di tangan peminjam, dan bantuan langsung dari ADB tidak boleh 
menjadikan ADB melakukan ikatan kontrak sebagai wakil dari peminjam.

G. Penggunaan Agen Pengadaan
3.24 Jika peminjam tidak memiliki kapasitas in-house yang diperlukan untuk 
kegiatan pengadaan atau manajemen proyek yang diperlukan, mempekerjakan 
agen pengadaan atau konsultan manajemen proyek dapat menjadi opsi yang paling 
efisien. Agen pengadaan harus diseleksi sesuai dengan paragraf 2.24 peraturan 
pengadaan 2017.

H. Pengaturan Fleksibel untuk Pengadaan
3.25 Dalam FCAS dan keadaan darurat, metode seleksi, pengaturan seleksi, 
dan pendekatan pasar yang digunakan untuk pengadaan barang, pekerjaan, dan 
layanan harus disederhanakan, konsisten dengan ketentuan peraturan pengadaan 
2017. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan.

1. Pendekatan terhadap Pasar Nasional versus Internasional

3.26 Prosedur tender yang ditargetkan ke pasar nasional dengan menggunakan 
aturan dan prosedur pengadaan dari peminjam sendiri dapat digunakan jika 
prosedur untuk iklan internasional dianggap tidak cocok atau terlalu kompleks 
mengingat kapasitas pelaksanaan peminjam yang lemah, jika tampak jelas tidak ada 
selera dari pasar internasional untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan, atau 
jika kecepatan sangat penting.

2. Pengaturan Fleksibel untuk Seleksi Konsultan

3.27 Penunjukan langsung. Penunjukan langsung perusahaan konsultan dan 
konsultan perorangan (paragraf 2.17 dan 2.18 peraturan pengadaan) sebaiknya 



Fleksibilitas Pengadaan dalam Keadaan yang Rapuh,  
Terdampak Konflik, dan Keadaan Darurat 15

digunakan jika membawa keuntungan yang jelas dibandingkan dengan kompetisi 
untuk layanan konsultasi yang dibutuhkan. Perusahaan yang memang sudah 
beroperasi di negara tersebut dan memiliki rekam jejak yang terbukti dalam 
penugasan serupa mungkin adalah opsi yang paling cocok untuk kegiatan awal. 
Konsultan yang terpilih atas dasar penunjukan langsung dapat diberi kesempatan 
untuk berpartisipasi dalam penugasan di masa mendatang pada proyek yang sama, 
dengan ketentuan bahwa tidak ada konflik kepentingan yang belum dibereskan 
dengan tugas yang dilaksanakan dalam kontrak awal.

3.28 Kesepakatan kerangka kerja, seperti dijelaskan dalam paragraf 2.8 dan 
2.9 peraturan pengadaan, mungkin cocok untuk pengadaan layanan konsultasi 
dalam keadaan darurat atau untuk perencanaan krisis seperti bencana alam. 
Kesepakatan kerangka kerja seperti itu mungkin berupa kesepakatan yang sudah 
ada dari peminjam untuk digunakan dalam operasi ADB, atau mungkin juga dibuat 
khusus oleh peminjam bagi proyek ADB.14

3.29 Penggunaan “kumpulan ahli” atau daftar perusahaan konsultan atau 
ahli perorangan yang sudah melalui “praseleksi” juga dapat dianggap cocok untuk 
mendukung peminjam dalam berbagai langkah pelaksanaan proyek, termasuk 
pemrosesan pengadaan dan juga persiapan kerangka acuan (terms of reference), 
daftar pendek (shortlist), dan permintaan proposal (request for proposals).

3. Pengaturan Fleksibel untuk Pengadaan Barang, Pekerjaan, dan 
Layanan Nonkonsultasi

3.30 Penunjukan langsung. Penunjukan langsung untuk kontrak barang, 
pekerjaan, dan layanan nonkonsultasi dapat digunakan untuk memperpanjang 
kontrak yang ada atau untuk memberi kontrak baru sebagai tanggapan terhadap 
bencana atau keadaan darurat. Agar kontrak seperti itu dapat dijustifikasi, ADB 
harus yakin bahwa harganya sudah masuk akal dan tidak ada manfaat signifikan 
yang diperoleh dari kompetisi lebih lanjut. Kontraktor dan pemasok yang terpilih 
untuk proyek yang dibiayai oleh mitra pembangunan yang lain juga dapat 
dipertimbangkan untuk penunjukan langsung dalam proyek keadaan darurat yang 
dibiayai ADB. Pihak yang menerima penunjukan langsung dapat berasal dari sektor 
swasta, lembaga PBB, pemasok, kontraktor, atau NGO yang sudah dimobilisasi dan 
bekerja di daerah keadaan darurat. 

3.31 Kesepakatan kerangka kerja, mungkin cocok untuk pengadaan barang, 
pekerjaan, dan layanan dalam keadaan darurat atau untuk perencanaan krisis 
(seperti bencana alam). Kesepakatan kerangka kerja seperti itu mungkin berupa 
kesepakatan yang sudah ada dari peminjam untuk digunakan dalam operasi ADB, 
atau mungkin juga dibuat khusus oleh peminjam bagi proyek ADB. 

14 Untuk perincian lebih lanjut, lihat Buku Panduan Mengenai Kesepakatan Kerangka Kerja untuk 
Layanan Konsultasi.
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3.32 Permintaan penawaran. Permintaan penawaran (request for quotations 
- RFQ) (paragraf 2.10–2.13 peraturan pengadaan) adalah metode kompetitif 
berdasarkan perbandingan harga yang diperoleh dari berbagai perusahaan untuk 
penyediaan barang, pekerjaan, atau layanan yang umumnya bernilai rendah, berisiko 
rendah, tidak kompleks, dan dapat ditentukan dengan persyaratan sederhana. 
Metode ini mungkin cocok untuk pengadaan dalam jumlah terbatas berupa barang 
atau layanan off-the-shelf yang tersedia luas, komoditas dengan spesifikasi standar, 
atau pekerjaan sipil sederhana bernilai rendah, yang akan lebih efisien daripada 
menggunakan metode pengadaan yang lebih kompetitif. 

3.33 Penawaran harus diperoleh melalui iklan, atau jika kompetisi yang terbatas 
dapat dibenarkan, melalui RFQ ke beberapa perusahaan. Demi memastikan 
kompetisi, peminjam harus meminta penawaran dari sebanyak mungkin 
perusahaan sejauh memungkinkan, agar dapat membandingkan setidaknya tiga 
penawaran yang responsif. Dalam keadaan ketika pemasok atau kontraktor yang 
tersedia hanya ada kurang dari tiga (atau jika penawaran responsif yang diterima 
kurang dari tiga), peminjam perlu mencatat keadaan tersebut dalam catatan 
pengadaan dan melanjutkan dengan pemberian kontrak. Tidak ada kewajiban 
bagi peminjam untuk meminta keterangan no-objection dari ADB jika penawaran 
yang diterima kurang dari tiga; akan tetapi, kontrak RFQ tersebut mungkin akan 
diprioritaskan untuk tinjauan pasca-pemberian kontrak ADB (sampling).

3.34 Perusahaan harus diberi waktu yang memadai untuk menyiapkan dan 
menyerahkan penawarannya. RFQ harus mencakup deskripsi dan kuantitas 
pekerjaan, barang, atau layanan, termasuk persyaratan pemasangan apa pun jika 
dibutuhkan. Permintaan juga harus menyebutkan tenggat penyerahan penawaran 
dan menetapkan apakah penawaran diterima melalui surat, faksimile, atau cara 
elektronik lainnya. Evaluasi penawaran dan pemberian kontrak dilaksanakan 
berdasarkan kriteria yang disebutkan dalam RFQ. Ketentuan penawaran yang 
diterima harus dimasukkan ke dalam dokumen kontrak yang mengikat. Peminjam 
harus menyimpan catatan semua dokumen yang berkaitan dengan RFQ.

3.35 Dalam keadaan darurat, metode RFQ juga dapat digunakan, bahkan 
bagi kontrak yang bernilai lebih tinggi; justifikasinya harus dicatat dalam PAM 
atau catatan pengadaan sesuai kebutuhan. Kontrak semacam ini mungkin akan 
diprioritaskan untuk tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling).

3.36 Penyederhanaan kriteria kualifikasi prakontrak dan pasca-pemberian 
kontrak. Kriteria kualifikasi prakontrak dan pasca-pemberian kontrak harus 
ditetapkan guna mengoptimalkan partisipasi kontraktor dan pemasok lokal atau 
regional, dan karenanya, mungkin didasarkan pada keadaan yang berlaku di pasar 
lokal dan regional. 

3.37 Pemasok dan kontraktor yang sudah lolos prakualifikasi. Pengiriman 
undangan berkala kepada pemasok dan kontraktor yang sudah lolos prakualifikasi 
juga dapat membantu mempercepat proses pengadaan. Dokumen prakualifikasi 
dapat menggunakan format sederhana yang bisa diterima ADB. Pemasok dan 
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kontraktor selanjutnya diminta memberikan penawaran untuk item sederhana 
dan umum, seperti misalnya komoditas. Kontrak seharusnya diberikan atas dasar 
persaingan, dan dapat untuk durasi tahun jamak, dengan ketentuan mengenai 
peningkatan harga jika dapat dijustifikasi, dan kesempatan untuk memperpanjang 
kontrak atas dasar kesepakatan bersama antara klien dengan pemasok atau 
kontraktor.

3.38 Partisipasi masyarakat. Partisipasi aktif dari masyarakat setempat 
dalam keadaan bencana, darurat, pasca-bencana, atau pasca-konflik, untuk 
mengidentifikasi dan merancang upaya bantuan segera, akan memastikan bahwa 
kebutuhan mereka yang paling mendesak akan terpenuhi. Kontribusi masyarakat 
dalam pengawasan pengadaan atau terhadap eksekusi kontrak pekerjaan, serta 
pelaksanaan mereka sendiri atas pekerjaan kecil dan remunerasi terkait melalui 
berbagai cara, baik melalui transfer tunai atau secara natura (in-kind), dapat 
melibatkan masyarakat dan mendorong masyarakat ke jalur pemulihan yang lebih 
cepat dan berkontribusi aktif terhadap perbaikan langsung dalam kondisi kehidupan 
mereka. 

3.39 Swakelola. Dalam FCAS dan keadaan darurat, termasuk juga di negara 
kecil, jika perusahaan konstruksi kemungkinan besar tidak akan memasukkan 
penawaran dengan harga wajar karena lokasi dan risiko yang berkaitan dengan 
proyeknya, atau jika lembaga pemerintah tertentu memegang hak tunggal untuk 
beroperasi di sektor tertentu (misalnya pekerjaan rel kereta api, kabel transmisi 
tegangan tinggi, dll.), satu-satunya metode yang dapat digunakan mungkin adalah 
swakelola untuk perbaikan atau rekonstruksi dengan menggunakan personel dan 
peralatan milik peminjam sendiri, atau unit kontruksi milik pemerintah (paragraf 
2.19 peraturan pengadaan). Hal ini mengasumsikan bahwa peminjam memiliki 
kapasitas pengelolaan yang memadai serta kendali teknis dan keuangan yang 
diperlukan agar dapat melaporkan pengeluarannya ke ADB.

3.40 Penggunaan barang bekas. Dalam FCAS dan keadaan darurat, dalam 
keadaan luar biasa, ADB dapat membiayai pengadaan barang bekas (misalnya 
instalasi dan peralatan modal, kapal, kendaraan, dll.), jika barang bekas tersebut 
dianggap sebagai cara yang paling ekonomis dan efisien untuk memenuhi tujuan 
proyek.

3.41 Paket pengadaan barang tidak boleh mencampurkan barang bekas 
dengan barang baru. Persyaratan/spesifikasi teknis harus menyebutkan karakteristik 
minimum barang bekas yang dapat ditawarkan, misalnya usia dan kondisi barang 
(apakah diperbarui/refurbished, masih seperti baru, atau memperlihatkan keausan 
normal).

3.42 Dokumen tender sederhana harus menetapkan (i) spesifikasi jelas 
mengenai standar yang dapat diterima, (ii) persyaratan kinerja untuk barang yang 
akan dilakukan pengadaannya, (iii) kriteria jelas bagaimana penawarannya akan 
dievaluasi, serta (iv) persyaratan inspeksi dan persyaratan untuk penilaian dan 
sertifikasi sisa usia barang oleh entitas berizin yang telah diakui.
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3.43 Ketentuan garansi dan tanggung jawab kecacatan dalam kontrak harus 
ditulis atau diadaptasi agar berlaku bagi barang bekas. Setiap langkah mitigasi risiko 
yang mungkin diperlukan dalam kaitannya dengan pengadaan dan penggunaan 
barang bekas harus tercermin dalam rencana pengadaan.

3.44 Komoditas. Dalam FCAS, cara yang paling efisien untuk pengadaan 
komoditas seperti biji-bijian, padi-padian, serealia, minyak goreng, dan pupuk 
mungkin adalah melalui lembaga khusus, seperti PBB atau lembaga lainnya, 
atau langsung dari sektor swasta. Di negara yang mengenakan bea masuk sangat 
tinggi untuk komoditas keadaan darurat, peminjam mungkin akan diminta untuk 
membebaskan atau mengurangi bea masuk tersebut hingga ke tingkat yang masuk 
akal (misalnya 10% sampai 12%).15 Dalam keadaan darurat, harus ditentukan 
komoditas mana yang menjadi prioritas untuk menanggapi kebutuhan dasar yang 
timbul akibat peristiwa tersebut, khususnya kebutuhan masyarakat yang paling 
miskin. Biasanya diperlukan inspeksi pra-pengiriman untuk komoditas.

3.45 Waktu persiapan penawaran atau proposal yang dipercepat. Masa 
persiapan penawaran atau proposal selama tahap tanggap segera dan pemulihan 
dalam suatu keadaan darurat dapat diperpendek menjadi 15 hari kerja untuk 
kompetisi internasional dan 7 hari kerja untuk kompetisi nasional. Masa yang lebih 
pendek ini harus memperoleh persetujuan ADB, dengan mempertimbangkan 
kapasitas perusahaan (lokal dan internasional) untuk menyiapkan penawaran 
responsif dalam waktu singkat.

3.46 Persyaratan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan. Untuk 
kontrak kecil barang atau pekerjaan, penyiapan penawaran oleh pemasok 
atau kontraktor berukuran kecil dan menengah dapat dipercepat dengan 
tidak meminta jaminan penawaran (dijabarkan dalam Lampiran 3, paragraf 27 
peraturan pengadaan 2017). Sebagai gantinya, peminjam mungkin meminta 
peserta tender untuk menandatangani pernyataan (dijabarkan dalam Lampiran 
3, paragraf 28 peraturan pengadaan) yang menerima bahwa, jika peserta tender 
mundur atau mengubah penawarannya selama masa berlaku penawaran atau 
saat diberikan kontrak, atau jika peserta tender gagal menandatangani kontrak 
atau tidak menyerahkan jaminan pelaksanaan sebelum tenggat yang ditetapkan 
dalam dokumen tender, peserta tender yang bersangkutan akan diskors sehingga 
tidak dapat mengikuti tender untuk kontrak apa pun dari entitas yang meminta 
penawaran, untuk jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen tender. Demikian 
pula dalam kasus kontrak kecil pekerjaan atau pasokan barang, peminjam dapat 
memutuskan untuk tidak meminta jaminan pelaksanaan. Namun, dalam kontrak 
untuk pekerjaan, peminjam mungkin akan tetap memegang jaminan pemeliharaan 
(retention money) selama masa tanggung jawab kecacatan, dan dalam kontrak 
untuk barang, akan meminta garansi dari produsen.

15 Sebagai contoh, jika bea masuk untuk impor komoditas bergizi di negara tertentu ditentukan 
sebesar 90%, dana yang dapat disalurkan dengan cepat untuk membiayai komoditas bergizi perlu 
diberikan dengan syarat pembebasan sementara atau pengurangan terhadap bea masuk yang 
berdampak buruk bagi masyarakat termiskin.
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3.47 Pembayaran di muka. Jika kontraktor, pemasok, atau penyedia layanan 
sulit memperoleh lini kredit dari bank, peminjam dapat mempertimbangkan untuk 
meningkatkan nilai pembayaran di muka untuk kontrak pekerjaan atau pasokan, 
dengan catatan bahwa kontraktor, pemasok, atau penyedia layanan memberikan 
garansi bank untuk nilai yang sama. Dalam beberapa lingkungan, satu-satunya 
kontraktor, pemasok, atau penyedia layanan yang bersedia mengeksekusi kontrak 
mungkin tidak dapat memperoleh garansi bank untuk pembayaran di muka. Dalam 
kasus seperti itu, peminjam harus membuat analisis keadaan dan menyediakan 
opsi-opsi beserta langkah mitigasi risiko yang sesuai. Sebagai contoh, untuk 
kontrak-kontrak dengan CSO, NGO, dan institusi lainnya yang memiliki rekam jejak 
kinerja yang baik, pembayaran di muka dalam jumlah yang sesuai dapat ditawarkan 
tanpa memerlukan penyediaan garansi bank.

3.48 Pengawasan fidusia. Secara umum, dalam keadaan yang memerlukan 
tanggapan cepat, risiko kecurangan dan korupsi akan meningkat, terutama dalam 
hal penggunaan prosedur pengadaan yang disederhanakan, uji tuntas yang 
kurang ketat, tanda terima pengiriman palsu, penggelembungan invois, pencurian 
barang atau komoditas, serta pengadaan atau pengiriman material dan layanan 
yang berkualitas buruk untuk proyek. Kapasitas institusi nasional dalam keadaan-
keadaan seperti itu sering lemah dan perekonomian politik pasca-konflik sering 
rawan korupsi; karena itu, syarat dan ketentuan kontrak mungkin tidak diikuti 
atau diterapkan. Mitigasi risiko seperti itu biasanya mencakup pengawasan oleh 
ADB dalam koordinasi erat dengan lembaga pengawas dari pihak peminjam, demi 
memastikan bahwa lingkup, rancangan, kecepatan, pengawasan, dan kendali 
operasi sudah benar. Tim proyek yang terlibat dalam persiapan operasi FCAS dapat 
mempertimbangkan untuk menggunakan beberapa langkah berikut:

(i) Mempertimbangkan untuk melibatkan konsultan eksternal, 
(misalnya, perusahaan sektor swasta, agen pengadaan, CSO, NGO, 
lembaga PBB) sebagai konsultan manajemen pihak peminjam agar 
dapat membantu seleksi, negosiasi kontrak, dan manajemen kontrak 
para pemasok, kontraktor, dan konsultan dalam keadaan ketika 
kemungkinan korupsinya tinggi.

(ii) Mengambil pendekatan yang berurutan dalam program keadaan 
darurat yang memungkinkan komponen dan kegiatan berisiko 
rendah untuk dijalankan terlebih dahulu, sementara penelaahan yang 
diperlukan sedang dilakukan untuk kegiatan yang memiliki risiko lebih 
tinggi.

(iii) Ambang batas tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling) yang 
lebih rendah untuk negara kecil. Bergantung pada penilaian risiko 
terhadap lembaga penanggung jawab, keandalan entitas manajemen 
proyek, dan risiko tertentu yang berkaitan dengan kapasitas peminjam 
di negara kecil, ADB dapat mempertimbangkan untuk menerapkan 
ambang batas tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling) yang 
lebih rendah daripada yang biasanya diterapkan pada proyek di sektor 
serupa di negara lain.
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(iv) Tidak ada kewajiban tinjauan prakontrak dalam tahap tanggap 
segera dan pemulihan untuk keadaan darurat dan konflik. Dalam 
kasus seperti itu, pengawasan ADB dilakukan melalui tinjauan pasca-
pemberian kontrak (sampling), misi pemantauan proyek, atau bahkan 
tinjauan pengadaan independen.

(v) Menggunakan agen pemantauan dan/atau pengadaan, yang 
akan memberi keyakinan fidusia bagi ADB dan peminjam dengan 
menyaring terlebih dahulu dokumen pengadaan dan pemberian 
kontrak besar, serta akan memberitahukan isu-isu yang perlu 
diperhatikan ADB dan peminjam agar dapat cepat diselesaikan. 
Agen pengadaan juga dapat diberi tanggung jawab untuk menangani 
pengadaan mewakili peminjam, sesuai dengan prosedur pengadaan 
yang ditetapkan dalam kesepakatan pinjaman dan dijabarkan dalam 
rencana pengadaan yang disetujui ADB.

(vi) Menggunakan teknologi informasi, seperti ponsel pintar, geotagging, 
dan citra satelit untuk verifikasi di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau.

(vii) Menggunakan ketentuan inspeksi prapengapalan dan verifikasi 
lokal yang independen saat pengiriman, guna memastikan kepatuhan 
kualitatif dan kuantitatif dalam eksekusi kontrak barang. Jika agen 
pengadaan direkrut untuk mendukung peminjam, kerangka acuan 
terkait dapat mencakup manajemen inspeksi dan penerimaan 
pengiriman.

(viii) Mengintensifkan pengawasan ADB guna menangani dan 
memitigasi peningkatan risiko yang berkaitan dengan operasi keadaan 
darurat. Hal ini dapat dicapai melalui misi pemantauan yang lebih 
sering, yang melibatkan spesialis pengadaan dan/atau pengawasan 
konstan oleh staf ADB di negara yang bersangkutan. 

3.49 Dukungan pengadaan oleh spesialis. Mengingat bahwa dukungan 
pengadaan terhadap operasi di FCAS dan keadaan darurat pasti akan lebih sulit, 
dukungan tambahan dapat diupayakan dari staf pengadaan ADB yang berbasis di 
kantor perwakilan ADB di kawasan tersebut, jika ada, atau dari staf yang berbasis di 
kantor pusat ADB.



Langkah

Keadaan Operasi

Tanggap Darurat

Keadaan Pemulihan, 
Rekonstruksi, Pasca-Konflik, atau 

Rapuh
Fleksibilitas 
dalam Memenuhi 
Persyaratan: 
Negara Asal

Dapat dikesampingkan 
Dengan persetujuan dari Dewan 

Direktur ADB

Ahli regional digunakan sebagai 
ahli “nasional”

Jika kapasitas lokalnya buruk atau 
tidak memadai

Pengaturan 
Pengadaan 
Khusus

Ya 
Diperbolehkan pengaturan 

pengadaan yang disederhanakan, 
termasuk partisipasi masyarakat 

dan penggunaan prosedur 
pengadaan nasional dari pihak 

peminjam yang dapat diterima ADB

Ya 
Diperbolehkan pengaturan 

pengadaan yang disederhanakan, 
termasuk penggunaan prosedur 
pengadaan nasional dari pihak 

peminjam yang dapat diterima ADB

PAM dan 
Rencana 
Pengadaan

Menggunakan Format yang 
Disederhanakan 

Perampungan PAM dan rencana 
pengadaan lengkap dapat ditunda 

sampai pelaksanaan proyek

Sesuai dengan praktik normal

Penilaian Risiko Cepat dan sederhana Penilaian risiko tingkat negara 
dapat dari regional

Paket Boleh 
Dipecah-pecah

Ya 
Agar jumlah kontraktor atau 

pemasok lokal yang berkualifikasi 
lebih banyak

Ya 
Agar jumlah kontraktor atau 

pemasok lokal yang berkualifikasi 
lebih banyak

Pemrosesan ADB 
untuk Kegiatan 
Memulai Proyek 
(Layanan 
Konsultasi)

Ya 
Jika diminta secara tertulis oleh 

peminjam

Ya 
Jika diminta secara tertulis oleh 

peminjam

Peningkatan 
Ambang Batas 
Persetujuan untuk 
Staf Pengadaan

Ya 
Izin diberikan oleh Direktur 

Jenderal Departemen Pengadaan, 
Portfolio, dan Manajemen 

Keuangan

Tidak

continued on next page
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Langkah

Keadaan Operasi

Tanggap Darurat

Keadaan Pemulihan, 
Rekonstruksi, Pasca-Konflik, atau 

Rapuh

Fleksibilitas 
Ambang Batas 
Tinjauan

Biasanya tidak ada tinjauan 
prakontrak

Berdasarkan keadaan setempat

Penggunaan 
Fleksibel 
Penunjukan 
Langsung

Ya, sesuai keperluan 
Biasanya tanpa tinjauan prakontrak

Sesuai dengan praktik normal

Penggunaan 
Kesepakatan 
Kerangka Kerja

Ya, dianjurkan Ya, dianjurkan

Menggunakan 
Entitas Lain untuk 
Mendukung 
Pelaksanaan

Ya
misalnya entitas yang memiliki 

operasi di daerah bersangkutan, 
CSO dan NGO, lembaga PBB

Ya
Terutama entitas yang memahami 
konteks atau negaranya, CSO dan 

NGO, lembaga PBB, konsultan 
partisipasi masyarakat (perusahaan 

atau perorangan) untuk 
mendukung pelaksanaan

Penggunaan 
Agen Pengadaan, 
Termasuk 
Dukungan 
Manajemen 
Kontrak

Ya 
Terutama jika melibatkan 
pengadaan volume besar

Ya
Terutama jika melibatkan 

pekerjaan besar atau kompleks

Penggunaan 
Swakelola

Ya 
Terutama jika pemerintah memiliki 

sumber daya di lokasi

Sesuai dengan praktik normal

Penggunaan 
Permintaan 
Penawaran 
(Perbandingan 
Harga)

Ya, tanpa pagu yang ditetapkan 
terlebih dahulu, diadaptasikan 

dengan keadaan

Sesuai dengan praktik normal

Penggunaan 
Barang Bekas, 
Leasing, dan Sewa

Ya Sesuai dengan praktik normal

Penggunaan 
Lebih Banyak 
Iklan Lokal

Ya, mengingat urgensinya Sesuai dengan keadaan setempat

Waktu Persiapan 
Penawaran atau 
Proposal yang 
Fleksibel

Diperkirakan akan dipersingkat Sesuai dengan praktik normal

Tabel continued

continued on next page
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Tabel continued

Langkah

Keadaan Operasi

Tanggap Darurat

Keadaan Pemulihan, 
Rekonstruksi, Pasca-Konflik, atau 

Rapuh

Persyaratan 
Kualifikasi Peserta 
Tender yang Lebih 
Rendah

Ya Ya

Jaminan 
Penawaran

Tidak diwajibkan 
Penggunaan pernyataan sebagai 

jaminan penawaran dapat diterima

Tidak diwajibkan
Penggunaan pernyataan sebagai 

jaminan penawaran dapat diterima

Pembebasan 
Jaminan 
Pelaksanaan

Ya 
Untuk barang dan pekerjaan 

bernilai kecil

Ya
Untuk barang dan pekerjaan 

bernilai kecil

Peningkatan Nilai 
Pembayaran di 
Muka

Dapat ditingkatkan Dapat ditingkatkan

Pembebasan 
Jaminan 
Pembayaran di 
Muka

Ya
Untuk kontrak bernilai rendah dan 

kontrak dengan kontraktor atau 
pemasok yang bereputasi baik

Tidak

Penggunaan 
Bentuk Kontrak 
Alternatif

Ya
Direkomendasikan peningkatan 

penggunaan kontrak lumsum 
dan kontrak berbasis keluaran. 

Pertimbangkan juga penggunaan 
kesepakatan kerangka kerja (untuk 
permintaan berulang/repeat order, 

penugasan, atau pekerjaan), 
partisipasi masyarakat, kontrak 

berbasis tarif, dll.

Ya
Dianjurkan

ADB = Asian Development Bank, CSO = organisasi masyarakat madani, NGO = organisasi 
nonpemerintah, PAM = manual administrasi proyek, UN = Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sumber: Asian Development Bank.



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

Keadaan yang Rapuh, Terdampak Konflik, dan Keadaan Darurat
Buku Panduan Mengenai Pengadaan 

Beroperasi dalam keadaan yang rapuh dan terdampak konflik, dan dalam konteks 
keadaan darurat, membawa tantangan besar. Sifat dan kapasitas industri setempat, 
kapasitas administrasi publik setempat, serta persyaratan ketat yang biasanya 
dikenakan terhadap kontraktor, pemasok, dan penyedia layanan, semuanya 
memerlukan penyesuaian yang hati-hati agar pengadaan dapat efisien. Kerangka 
kerja pengadaan 2017 ADB memberi kesempatan untuk membedakan pendekatan 
pengadaan sesuai keadaan di negara yang bersangkutan. Karena itu, untuk proyek 
yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dari pinjaman atau hibah ADB, atau dari dana 
yang dikelola ADB, buku panduan ini menawarkan berbagai langkah pengadaan yang 
disederhanakan dan fleksibel agar para praktisi pengadaan dapat menanggapi secara 
memadai tantangan pengadaan dalam keadaan yang rapuh dan terdampak konflik, 
serta keadaan darurat.

Tentang Asian Development Bank 

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

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