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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 

Daftar Buku Panduan untuk Kebijakan dan Peraturan 
Pengadaan ADB tahun 2017

1. Kerangka Kerja Risiko Pengadaan 
(Procurement Risk Framework)

2. Perencanaan Pengadaan Strategis 
(Strategic Procurement Planning)

3. Tinjauan Pengadaan (Procurement 
Review)

4. Pengaturan Pengadaan Alternatif 
(Alternative Procurement Arrangements)

5. Tender Kompetitif Terbuka (Open 
Competitive Bidding)

6. Penyesuaian Harga (Price Adjustment)
7. Penawaran yang Terlalu Rendah 

(Abnormally Low Bids)
8. Preferensi Domestik (Domestic 

Preference)
9. Prakualifikasi (Prequalification)
10. Subkontrak (Subcontracting)
11. Layanan Konsultasi yang Dikelola oleh 

Peminjam ADB (Consulting Services 
Administered by ADB Borrowers)

12. Layanan Nonkonsultasi yang Dikelola 
oleh Peminjam ADB (Nonconsulting 
Services Administered by ADB Borrowers) 

13. Teknologi Tingkat Tinggi (High-Level 
Technology)

14. Kualitas (Quality)
15. Pengaduan Terkait Tender (Bidding-

Related Complaints)
16. Ketidakpatuhan dalam Pengadaan 

(Noncompliance in Procurement)
17. Masa Sanggah (Standstill Period)
18. Badan Usaha Milik Negara (State-

Owned Enterprises)
19. Pengadaan Secara Elektronik 

(E-Procurement)
20. Kesepakatan Kerangka Kerja untuk 

Layanan Konsultasi (Framework 
Agreements for Consulting Services)

21. Kerja Sama Pemerintah–Badan Usaha 
(Public–Private Partnerships)

22. Manajemen Kontrak (Contract 
Management)

23. Keadaan yang Rapuh, Terdampak 
Konflik, dan Keadaan Darurat (Fragile, 
Conflict-Affected, and Emergency 
Situations)



Tentang Publikasi Ini vii

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.



xi

DAFTAR SINGKATAN

ADB — Asian Development Bank

CPS —  country partnership strategy  
(strategi kemitraan negara)

CSPRA —  country and sector/agency procurement risk 
assessment (penilaian risiko pengadaan di tingkat 
negara dan sektor/lembaga)

EPC —  engineer–procure–construct  
(perekayasaan–pengadaan–konstruksi)

IT — information technology (teknologi informasi)

OCB —  open competitive bidding  
(tender kompetitif terbuka)

PPRA —  project procurement risk assessment  
(penilaian risiko pengadaan proyek)

PRS —  Procurement Review System  
(Sistem Tinjauan Pengadaan)

RFI — request for information (permintaan informasi)

RRP —  report and recommendation of the President 
(laporan dan rekomendasi Presiden)

SPP —  strategic procurement planning  
(perencanaan pengadaan strategis)

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

Buku panduan ini ditujukan untuk membantu peminjam (termasuk penerima 
hibah) dalam menyusun strategi pengadaan dan rencana pengadaan untuk proyek 
yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dari pinjaman atau hibah ADB, atau 
dari dana yang dikelola ADB. Perencanaan pengadaan yang efektif dan strategis 
membantu memastikan bahwa pendekatan pengadaan yang sesuai-dengan-
kebutuhan (fit-for-purpose) dikembangkan untuk mencapai nilai manfaat uang 
(value for money - VFM) dan tujuan pembangunan proyek. Buku panduan ini 
mencerminkan pendekatan berbasis prinsip dalam kerangka kerja pengadaan ADB 
tahun 2017, yang berpusat pada prinsip-prinsip inti pengadaannya. Pendekatan 
perencanaan pengadaan strategis yang diuraikan dalam buku ini mengikuti tiga 
langkah utama:

• Analisis. Ini melibatkan pengumpulan data di seputar lingkungan 
operasional, pasar pasokan, dan risiko utama.

• Pilihan. Ini menggunakan data yang telah dikumpulkan guna menyusun 
dan menyaring opsi pengadaan strategis potensial dari segi kecocokan, 
akseptabilitas, dan kelayakannya.

• Perencanaan. Ini melibatkan seleksi pendekatan dan metodologi pengadaan 
yang sesuai-dengan-kebutuhan (fit-for-purpose). 

Buku panduan ini memungkinkan peminjam untuk menggunakan pendekatan 
yang lebih fleksibel dalam menyusun strategi pengadaan dan rencana pengadaan. 
Tujuannya adalah agar peminjam dapat memilih perangkat dan teknik yang akan 
menghasilkan intelijen yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan pengadaan 
yang baik. Buku ini tidak dimaksudkan sebagai format yang wajib diikuti untuk 
semua proyek, tetapi direkomendasikan agar peminjam menggunakannya sebagai 
dasar bagi seleksi pendekatan pengadaan yang sesuai-dengan-kebutuhan.

Buku panduan ini memberi peminjam kemampuan untuk menerapkan perangkat 
dan teknik pengadaan yang banyak digunakan di berbagai organisasi sektor publik 
dan swasta di seluruh dunia. Struktur buku ini memungkinkan pendekatan secara 
sistematis terhadap berbagai elemen lingkungan pengadaan yang berpotensi 
menimbulkan risiko dalam proyek pembangunan, misalnya, kapasitas dan 
kemampuan peminjam, pemangku kepentingan, faktor negara, dan pasar pasokan. 
Buku ini juga menyediakan contoh data untuk membantu peminjam dalam 
penerapan analisis, bersama dengan dokumen format sebagai lampiran untuk 
menghasilkan strategi dan rencana pengadaan.

Penggunaan perencanaan pengadaan strategis yang efektif dapat
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Meningkatkan Efisiensi dan Mengurangi Waktu Pengadaan
• Fleksibilitas yang lebih tinggi menjadikan pengaturan pengadaan lebih sesuai 

dengan kontrak yang diadakan, menghasilkan pemrosesan kegiatan yang 
lebih cepat, dan pelaksanaan kontrak yang lebih efisien.

• Perhatian yang lebih besar atas kondisi pasar pasokan, kapasitas lokal, 
pemangku kepentingan, dan risiko membantu menstrukturkan pengaturan 
pengadaan untuk meminimalkan risiko penawaran yang tidak responsif dan 
tender ulang.

Mengurangi Risiko dan Meningkatkan Kualitas
• Penilaian risiko pengadaan proyek (project procurement risk assessment - 

PPRA) yang menyeluruh dalam perencanaan pengadaan akan memastikan 
bahwa risiko peminjam dan pasar pasokan diidentifikasi dan dimitigasi.

• Perencanaan yang lebih baik membantu memastikan bahwa kontrak 
diberikan berdasarkan kriteria spesifikasi dan evaluasi yang sesuai, serta 
penilaian biaya yang sesuai di sepanjang umur aset.

Memberikan Nilai Manfaat Uang
• Pengaturan pengadaan yang terencana dengan baik dan sesuai dengan 

kebutuhan akan memberikan nilai manfaat uang (VFM) yang lebih baik.
• Pertimbangan untung-rugi yang lebih baik antara biaya dan kualitas.

Meningkatkan Kesesuaian dengan Kebutuhan
• Pengaturan pengadaan dirancang dan dilaksanakan dengan fleksibel untuk 

mencerminkan kebutuhan strategis dan situasi kontrak yang akan diadakan.
• Pemahaman yang lebih baik tentang opsi pengadaan utama, seperti 

spesifikasi, prosedur tender, persyaratan tinjauan, dan pemaketan kontrak 
membantu memastikan bahwa semua itu digunakan dan diterapkan dengan 
tepat.

Meningkatkan Keadilan dan Transparansi
• Kebutuhan pengguna akhir dan pemangku kepentingan lainnya dinilai 

secara akurat dan dimasukkan ke dalam rancangan proyek dan pengaturan 
pengadaan.

• Pengaturan pengadaan yang terencana dengan baik lebih mampu menarik 
kompetisi dari pasar internasional atau nasional.

• Pengungkapan rencana pengadaan terperinci secara publik memungkinkan 
peserta tender mempersiapkan diri secara lebih baik untuk pengadaan dan 
agar masyarakat madani dapat lebih memahami proyek dan kontrak terkait 
proyek tersebut.



I. Pendahuluan

1.1 Buku panduan ini dimaksudkan untuk membantu pengguna dalam 
proses perencanaan pengadaan strategis (strategic procurement planning - SPP) 
pada proyek yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dari pinjaman atau hibah 
ADB, atau dari dana yang dikelola ADB, yang diatur 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). Proses perencanaan pengadaan 
strategis (SPP) sejalan dengan perubahan kebijakan pengadaan ADB ke arah 
pendekatan pengadaan praktik terbaik berbasis prinsip, dan bukan lagi pendekatan 
berbasis kepatuhan seperti sebelumnya. Proses SPP dimulai pada tahap 
konseptualisasi proyek dalam siklus pengadaan ADB dan berlanjut sebagai kegiatan 
utama dalam tahap perencanaan pengadaan (Gambar 1).

1.2 Keberhasilan tujuan pembangunan dari suatu proyek serta kontraknya 
dapat ditingkatkan dengan fokus yang lebih besar pada SPP. SPP memungkinkan 
peminjam (atau penerima hibah) untuk memastikan bahwa proyek dilaksanakan 
mengikuti pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan yang akan membantu 
meningkatkan kecepatan pelaksanaan kontrak dan memastikan bahwa prinsip-
prinsip inti pengadaan ADB berupa nilai manfaat uang (VFM) dan kualitas sudah 
diadopsi di sepanjang siklus pengadaan. Pendekatan berbasis prinsip dari kerangka 
kerja pengadaan ADB tahun 2017 akan mengizinkan fleksibilitas dan penyesuaian 
yang lebih besar dalam pelaksanaan kontrak pengadaan, dan dalam proses SPP 
inilah fleksibilitas dan penyesuaian tersebut dipertimbangkan dan disepakati antara 
peminjam dengan ADB.

1.3 Penilaian risiko yang lebih komprehensif dan berfokus pada proyek 
dilakukan sebagai bagian dari SPP, yang akan menghasilkan rencana pengadaan 
yang dirancang dan dipaketkan dengan lebih baik. Ini akan mengurangi waktu 
pemrosesan dan beban administratif bagi lembaga dan ADB dalam pelaksanaan, 
sambil tetap mempertahankan pengawasan fidusia yang kuat. Pendekatan yang 
lebih strategis ini akan menghasilkan rencana pengadaan yang meningkatkan 
motivasi peserta tender untuk mengajukan penawaran dan membantu membentuk 
pasar guna memenuhi kebutuhan peminjam.

1.4 Ketika menyusun rencana pengadaan, peminjam dan ADB harus terlebih 
dahulu mempertimbangkan penilaian risiko pengadaan di tingkat negara dan 
sektor/lembaga (country and sector/agency procurement risk assessment - CSPRA) 
yang dipersiapkan dalam proses strategi kemitraan negara (country partnership 
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strategy - CPS) untuk setiap negara berkembang anggota ADB. Unsur-unsur dari 
dokumen tersebut akan menjadi informasi bagi analisis dalam proses SPP. Buku 
Panduan Mengenai Kerangka Kerja Risiko Pengadaan membahas proses CSPRA 
sebagai masukan utama bagi proses SPP, dan harus diinterpretasikan bersama 
dengan buku panduan ini.

1.5 Untuk proyek yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dari pinjaman atau 
hibah ADB, atau dari dana yang dikelola ADB, rencana pengadaan secara khusus 
mengacu pada kesepakatan pembiayaan antara ADB dengan peminjam. Peminjam 
tidak boleh memulai proses pengadaan tanpa keterangan no-objection dari ADB jika 
kontrak yang relevan tidak tercakup dalam rencana pengadaan yang disetujui oleh 
ADB. Rencana pengadaan lengkap didasarkan pada format rencana pengadaan, 
yang tersedia di Sistem Tinjauan Pengadaan (Procurement Review System - PRS) 
ADB, dan dimasukkan ke dalam PRS untuk memfasilitasi pengawasan ADB 
terhadap kontrak pengadaan peminjam, sampai tahap tender dan pemberian 

Gambar 1: Perencanaan Pengadaan Strategis dalam Siklus Pengadaan ADB

Sumber: Asian Development Bank.
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kontrak. Rencana pengadaan juga berfungsi sebagai medium iklan setelah 
diumumkan di situs web eksternal ADB dan, dalam banyak kasus, oleh peminjam di 
situs web dan media massa yang relevan.

1.6 Dalam proses SPP itulah ADB biasanya juga mengambil keputusan 
final jika ADB hendak merekomendasikan penggunaan pengaturan pengadaan 
alternatif—baik pengaturan dari lembaga atau entitas peminjam yang terakreditasi 
maupun dari lembaga atau organisasi multilateral atau bilateral lainnya yang terlibat 
dalam proyek. Data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan di sepanjang 
proses SPP akan membantu sebagai masukan bagi keputusan ini. Buku Panduan 
Mengenai Pengaturan Pengadaan Alternatif berisi perincian lebih lanjut.

1.7 Buku panduan ini menjelaskan pendekatan keseluruhan yang 
direkomendasikan untuk memfasilitasi SPP yang efektif dan untuk menyusun 
rencana pengadaan, serta menyediakan format untuk mendukungnya. 
Pendekatan strategis SPP memiliki tiga pertimbangan utama—analisis, pilihan, dan 
perencanaan—yang diuraikan lebih lanjut dalam Gambar 2. Gambar 3 dan Kotak 
1 menguraikan proses lengkap SPP secara lebih terperinci. Sub-bagian berikut 
ini membahas setiap langkah utama dalam proses SPP. Lampiran 1 menyediakan 
format untuk dokumen SPP.

Kotak 1
Perencanaan Pengadaan Strategis Tergantung pada Kompleksitas, Risiko, 
dan Nilai
Kompleksitas, risiko, dan nilai proyek dan kontrak pengadaannya akan menentukan tingkat 
penelitian dan analisis yang dilakukan untuk memastikan bahwa pendekatan pengadaannya 
sudah proporsional dan relevan. Proyek atau kontrak pengadaan yang kompleks dari segi teknis, 
memiliki risiko pasar tinggi, dan/atau bernilai tinggi mungkin memerlukan rencana pengadaan 
strategis terperinci, sedangkan proyek atau kontrak pengadaan yang sifatnya rutin, berisiko 
rendah, dan/atau bernilai rendah mungkin hanya memerlukan justifikasi sederhana bagi 
pendekatan pengadaan yang disukai.

Sumber: Asian Development Bank.

Gambar 2: Pendekatan Strategis dalam Perencanaan Pengadaan Strategis

Sumber: Asian Development Bank.
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3. Analisis Pasar

4. Manajemen Risiko

5. Analisis Opsi

6. Strategi Pengadaan

• Tujuan pembangunan proyek
• Deskripsi dan kategorisasi proyek
• Paket kontrak indikatif

• Penilaian kapasitas dan kemampuan peminjam
• Kebutuhan dukungan
• Pengaruh eksternal
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• Pemosisian pasokan
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• Penilaian risiko pengadaan di tingkat
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• Penilaian risiko pengadaan proyek
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• Format perencanaan pengadaan strategis
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Gambar 3: Bagan Alir Proses Perencanaan Pengadaan Strategis

Sumber: Asian Development Bank.



II. Konsep Proyek

2.1 Langkah konsep proyek dari proses SPP merangkum tujuan pembangunan 
proyek, yang akan bersumber dari CPS dan dokumen persiapan proyek. Dokumen 
SPP (Lampiran 1) akan berisi

(i) judul lengkap proyek,
(ii) rangkuman tujuan pembangunan proyek,
(iii) deskripsi proyek,
(iv) deskripsi paket kontrak indikatif, dan
(v) rangkuman kesepakatan pembiayaan. 

2.2 Informasi ini dapat diperoleh dari makalah konsep proyek dan 
kesepakatan pembiayaan antara ADB dengan peminjam.

2.3 Berdasarkan kompleksitas paket kontrak indikatif dan kapasitas 
pengadaan peminjam yang diidentifikasi dalam CSPRA, proyek diklasifikasikan 
oleh ADB sebagai “kategori A” (risiko pengadaan tinggi) atau “kategori B” (risiko 
pengadaan rendah) pada tahap konsep, guna memandu persiapan dan uji tuntas 
proyek. Kategorisasi proyek ini akan dikonfirmasi lebih lanjut pada saat SPP dalam 
pemrosesan proyek, sebagaimana dijelaskan dalam bagian III dan IV.



III. Lingkungan Operasi

3.1 Langkah lingkungan operasi dalam proses SPP menilai kapasitas 
dan kemampuan lembaga penanggung jawab dan/atau pelaksana, kebutuhan 
dukungan, pengaruh eksternal, dan pemangku kepentingan utama dari peminjam, 
dan mencantumkan hasilnya dalam dokumen SPP (Lampiran 1).

A. Penilaian Kapasitas dan Kemampuan Peminjam
3.2 Tujuan dari penilaian kapasitas dan sumber daya lembaga penanggung 
jawab dan/atau pelaksana proyek peminjam adalah untuk mengidentifi kasi setiap 
faktor yang diketahui, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat, yang 
dapat memengaruhi penyelesaian proyek dan pendekatan pengadaan yang 
sedang dikembangkan. Penilaian tersebut juga seharusnya membantu ADB 
dalam mengidentifi kasi setiap intervensi dini yang terarah, seperti pelatihan atau 
tambahan dukungan, yang dapat bermanfaat bagi peminjam. Analisis kekuatan–
kelemahan–peluang–ancaman (strengths–weaknesses–opportunities–threats) 
dapat menangkap data tersebut dan membuat kesimpulan yang diperlukan 
(Gambar 4). Penilaian tersebut juga menyediakan data yang akan digunakan dalam 
daftar risiko proyek di bagian VII.

Gambar 4: Contoh Analisis untuk Proyek Jalan

Sumber: Asian Development Bank.
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berminat.

• Sejumlah calon peserta tender 
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B. Kebutuhan Dukungan
3.3 Peminjam perlu mempertimbangkan kebutuhan sumber dayanya agar 
dapat berhasil melaksanakan proyek. Faktor berikut yang perlu dipertimbangkan 
antara lain

(i) kemampuan pengadaan untuk melaksanakan proses SPP, tender, dan 
pemberian kontrak yang sesuai dengan kebutuhan;

(ii) pengalaman dalam melaksanakan proyek serupa;
(iii) kemampuan dan pengalaman manajemen kontrak;
(iv) tingkat ketergantungan pada konsultan eksternal; dan
(v) apakah sistem manajemen pengaduan sudah berjalan. 

3.4 Analisis ini akan dimasukkan ke dalam pembuatan opsi strategis pada 
langkah analisis opsi dari proses tersebut. Ini kemudian juga akan dicantumkan 
dalam dokumen SPP final. Setelah analisis selesai, perlu dibuat rangkuman 
kesimpulan yang diambil untuk dimasukkan ke dalam SPP final.

C. Analisis Pengaruh Eksternal
3.5 Tujuan analisis pengaruh eksternal adalah untuk mempertimbangkan 
penggerak perubahan eksternal yang spesifik pada proyek. CSPRA relevan yang 
sudah ada untuk negara peminjam dan sektor atau lembaga yang relevan harus 
dipertimbangkan. Sesuai dengan peraturan pengadaan 2017, analisis (Gambar 5) 
harus mencakup

(i) aspek tata kelola, termasuk keadaan yang rapuh atau terdampak 
konflik, serta proses dan kerangka kerja legislatif;

(ii) aspek ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, preferensi 
domestik, dan volatilitas nilai tukar;

(iii) aspek keberlanjutan, termasuk risiko bencana alam, persyaratan 
keberlanjutan, serta dampak lingkungan; dan

(iv) aspek teknologi, termasuk ketersediaan teknologi informasi, 
pengadaan secara elektronik (e-procurement), transfer informasi, 
keamanan, akses dan pembatasan internet, serta akses dan jaringan 
telepon seluler. 

D. Analisis Pemangku Kepentingan
3.6 Guna mewujudkan keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan proyek, 
perlu untuk memetakan pemangku kepentingan internal yang akan terlibat dalam 
proyek. Masalah dapat timbul jika pemangku kepentingan tidak dipertimbangkan 
sejak awal dan terlambat dilibatkan. Ini sering terjadi setelah kontrak diberikan, yang 
dapat menimbulkan masalah penyelesaian proyek.
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Gambar 5: Sejumlah Pertimbangan untuk Analisis Pengaruh Eksternal

IT = teknologi informasi.

Sumber: Asian Development Bank.

3.7 Juga tak kalah pentingnya adalah pemangku kepentingan eksternal 
peminjam. Ini biasanya mencakup lembaga pemerintah yang lain, pendaftar atau 
peserta tender, asosiasi bisnis, organisasi masyarakat madani, dan masyarakat 
lokal yang terdampak oleh proyek. Jika tidak dilibatkan sejak dini, para pemangku 
kepentingan tersebut dapat berupaya memengaruhi strategi proyek melalui 
kontaknya dengan pemangku kepentingan internal.

3.8 Analisis pemangku kepentingan berfokus pada hal apa saja yang 
dibutuhkan dan diinginkan masing-masing pemangku kepentingan dari proyek, 
dan bertujuan menilai keterlibatan para pemangku kepentingan di sepanjang siklus 
hidup proyek. Analisis pemangku kepentingan harus didasarkan pada (i) identifi kasi 
dan pemetaan pemangku kepentingan utama, (ii) memastikan kepentingan pihak-
pihak tersebut atas proyek, dan (iii) membuat strategi komunikasi untuk melibatkan 
pemangku kepentingan (Gambar 6).

3.9 Peta pemangku kepentingan harus mengidentifi kasi dan memosisikan 
semua pemangku kepentingan internal dan eksternal yang mungkin terlibat dalam 
proyek, baik dalam tahap perencanaan dan pengadaan maupun tahap pelaksanaan 
dan manajemen kontrak proyek. Peta tersebut harus mengategorikan setiap 
pemangku kepentingan berdasarkan tingkat kepentingannya atas proyek serta 
kekuasaan dan pengaruhnya terhadap proyek (Gambar 7). Pemangku kepentingan 
tipikal mencakup

(i) lembaga pemerintah;
(ii) penerima manfaat proyek;
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 secara elektronik
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• Tingkat pengangguran
• Pasokan tenaga kerja
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Gambar 6: Proses Analisis Pemangku Kepentingan

Sumber: Asian Development Bank.
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Gambar 7: Pemetaan Pemangku Kepentingan

Sumber: Asian Development Bank.
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(iii) individu atau kelompok yang akan terdampak oleh proyek;
(iv) mitra pembiayaan bersama atau investasi;
(v) organisasi media;
(vi) organisasi masyarakat madani dan organisasi nonpemerintah;
(vii) fungsi ADB dan tim tugas lainnya;
(viii) mitra pembangunan lainnya; dan
(ix)  calon pemasok barang, pekerjaan, dan layanan untuk proyek. 

3.10 Setelah peta dibuat, dan pemangku kepentingan diidentifikasi, maka 
perlu untuk menentukan apa saja tujuan pemangku kepentingan dalam proyek. 
Peminjam harus mengonfirmasi informasi ini melalui kontak langsung dengan 
pemangku kepentingan manakala memungkinkan.

3.11 Analisis pemangku kepentingan harus mempertimbangkan cara 
melaksanakan pelibatan semua kelompok pemangku kepentingan, untuk 
membantu menentukan arah dan keberhasilan SPP. Tabel 1 memberi contoh 
bagaimana sebaiknya menerapkan strategi ini ke dalam rencana komunikasi. 
Setelah analisis selesai, perlu dibuat rangkuman kesimpulan yang diambil untuk 
dimasukkan ke dalam dokumen SPP (Lampiran 1).

Tabel 1: Contoh Rencana Komunikasi Pemangku Kepentingan
Nama dan Peran Pemangku 
Kepentingan

[Nama]

Kepentingannya atas Proyek [misalnya, sponsor, penerima manfaat, peserta tender, 
pengelola proyek, lembaga penanggung jawab, dll.]

Tingkat Dukungan dan Pengaruh [Tingkat dukungan: misalnya, penggerak proyek, penentang, 
netral, pendukung]
[Tingkat pengaruh: misalnya, pengambil keputusan, pemberi 
pengaruh/influencer, penyeleksi/gatekeeper, pengikut]

Tujuan, Penggerak, Kebutuhan, 
dan Pengatur

[Isu atau problem apa saja dari pemangku kepentingan 
tersebut yang perlu diselesaikan?
Tindakan apa yang akan diambil untuk menangani isu dari 
pemangku kepentingan ini?]

Tindakan [Bagaimana pendapat pemangku kepentingan tentang 
kegiatan proyek dan pengadaan?
Motivasi apa saja yang dimiliki pemangku kepentingan?
Apa saja yang dibutuhkan pemangku kepentingan dari 
proyek dan bagaimana pemangku kepentingan dapat 
dipengaruhi?]

Bertanggung Jawab, Akuntabel, 
Dikonsultasikan, atau 
Diberitahukan

[Kategorikan pemangku kepentingan tersebut sebagai: 
“bertanggung jawab”, “akuntabel”, “dikonsultasikan”, atau 
“diberitahukan”.]

Menyampaikan Apa, Kapan, dan 
Bagaimana?

[Format komunikasi, misalnya, email, tatap muka, konferensi 
video, dll.
Oleh siapa?
Seberapa sering?]

Sumber: Asian Development Bank.



IV. Analisis Pasar

4.1 Tujuan langkah analisis pasar dari proses SPP adalah agar peminjam dapat 
mengembangkan pemahaman yang benar tentang sektor pasar yang relevan, 
struktur pasar tersebut, dan bagaimana pasar tersebut beroperasi, yang kemudian 
dicantumkan dalam dokumen SPP (Lampiran 1). Berdasarkan pemahaman ini, 
rencana pengadaan akan disesuaikan untuk memastikan bahwa peserta tender 
tertarik dengan paket kontrak dan termotivasi untuk memberikan solusi inovatif 
dalam proposalnya. Analisis pasar sering memerlukan lebih dari sekadar riset 
berbasis kantor, dan peminjam mungkin perlu melakukan kontak dini dengan 
pemasok untuk mendapatkan data dan intelijen yang dibutuhkan.

4.2 Analisis pasar merangkum (Gambar 8):

(i) pasar yang menjadi target dan segmentasinya;
(ii) kemampuan pasar untuk memenuhi kebutuhan peminjam dan tujuan 

pembangunan proyek;
(iii) bagaimana pasar memandang peminjam dari segi daya tarik sebagai 

pemberi kerja kontrak, misalnya, ketepatan waktu pembayaran, 
manajemen pengaduan, kecepatan tanggap terhadap pertanyaan, 
kemampuan pengadaan, dll.;

(iv) sifat dan tingkat kompetisi dalam pasar yang menjadi target;
(v) pemasok, kontraktor, dan penyedia layanan, dan pangsa pasarnya; serta
(vi) metodologi penentuan harga. 

4.3 Informasi tersebut dapat dikumpulkan dengan menggunakan perangkat 
analitik strategis berikut ini:

(i) analisis lima kekuatan Porter,
(ii) pemosisian pasokan, dan
(iii) penentuan preferensi pemasok. 

4.4 Hasil dari perangkat ini harus dilengkapi dengan informasi dari sumber 
lainnya, seperti

(i) laporan tahunan perusahaan,
(ii) indeks komoditas,
(iii) majalah bisnis dan asosiasi bisnis,
(iv) kantor pemerintah,
(v) pencarian melalui internet,
(vi) pengetahuan dan pengalaman pemangku kepentingan, serta
(vii) pembicaraan dengan tim pengadaan dari bank pembangunan lainnya. 
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A. Analisis Lima Kekuatan Porter
4.5 Lima kekuatan Porter merupakan perangkat untuk menganalisis intensitas 
dan daya tarik kompetitif dari profitabilitas suatu industri. “Lima kekuatan” 
tersebut adalah kekuatan yang dekat dengan perusahaan yang memengaruhi 
kemampuannya untuk melayani pelanggannya dan mencetak keuntungan. 
Perangkat ini mendefinisikan tiga kekuatan dari persaingan “horizontal”—risiko 
barang atau layanan substitusi, risiko pemain baru, dan persaingan kompetitif—dan 
dua kekuatan dari persaingan “vertikal”—daya tawar pemasok dan daya tawar 
pembeli. Gambar 9 menjelaskan kerangka kerjanya.

1. Persaingan Kompetitif

4.6 Calon peserta tender khawatir dengan tingkat persaingan kompetitif 
antara dirinya sendiri dengan para kompetitor. Pasar yang paling kompetitif, sebagai 
contoh (Kotak 2), adalah pasar yang

(i) sangat mungkin dimasuki pemain baru;
(ii) berisi beberapa peserta tender yang berimbang dalam pasar;
(iii) peminjamnya memegang kendali atas peserta tender;
(iv) ancaman substitusi dan teknologi barunya terhitung tinggi;
(v) biaya tetapnya besar sehingga dapat mendorong kompetitor 

memangkas harga demi memperoleh pangsa pasar; dan/atau
(vi) penghalang untuk keluarnya tinggi, misalnya, aset tetap yang mahal.

Gambar 9: Lima Kekuatan Porter 

Daya Tawar
Pemasok

Daya Tawar
Pembeli

Risiko
Substitusi

Risiko
Pemain Baru

Persaingan
Kompetitif

Sumber: Asian Development Bank.
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2. Daya Tawar Pembeli

4.7 Daya tawar peminjam (sebagai “pembeli” proyek) sangat mungkin menjadi 
tinggi jika yang berikut ini berlaku (Kotak 3):

(i) peminjam memiliki volume pembelian yang tinggi;
(ii) peminjam memiliki banyak sumber pasokan alternatif karena barang, 

pekerjaan, atau layanan tidak terdiferensiasi di antara calon peserta 
tender;

(iii) rencana pengeluaran pengadaan untuk kontrak berisiko rendah tetapi 
bernilai tinggi mengambil porsi besar dari biaya proyek sehingga 
memungkinkan peminjam untuk memanfaatkan pasar;

(iv) peminjam hanya mengeluarkan biaya kecil untuk beralih; dan/atau
(v) peminjam memiliki intelijen dan pemahaman penuh tentang pasar. 

Kotak 2
Contoh Lima Kekuatan Porter—Persaingan Kompetitif
• Jumlah perusahaan dengan “know-how” dan pengalaman yang dibutuhkan untuk 

kontrak rancang–bangun–operasikan relatif sedikit.
• Proyeknya berisiko tinggi atau kompleks, sehingga pengalaman di negara atau kawasan 

yang bersangkutan dan pengalaman dengan lanskap politiknya dapat mempengaruhi 
keinginan pemasok untuk mengajukan penawaran.

• Beberapa negara mungkin lebih menyukai pemasok tertentu karena hubungan politik 
dan kedekatan budaya.

• Pertumbuhan stabil di suatu industri yang menjadikannya menarik.
• Tingkat diferensiasi yang rendah.
• Biaya tender cukup besar.
• Harga tenaga listrik yang sudah ditetapkan bagi pengguna mungkin menghambat 

kompetisi karena membatasi imbal hasil.

Sumber: Asian Development Bank.

Kotak 3
Contoh Lima Kekuatan Porter—Daya Tawar Pembeli
• Pembeli utamanya adalah berbagai pemerintahan dan beberapa pemerintah akan lebih 

menarik daripada pemerintah lainnya berdasarkan sejumlah faktor, seperti keamanan, 
stabilitas, risiko politik, rating kredit, dll.

• Kekhawatiran mengenai keandalan pembayaran dapat melemahkan posisi peminjam.
• Lamanya proses pengadaan dapat mempengaruhi minat peserta tender untuk 

menanggapi.

Sumber: Asian Development Bank.
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Kotak 4
Contoh Lima Kekuatan Porter—Daya Tawar Pemasok
• Pemasok teknologi tingkat tinggi memegang kekuatan besar.
• Kekuatan dari kontraktor konstruksi terhitung kecil karena kompetisi yang lebih ketat 

dan banyak sumber potensial.
• Kemungkinan pilihan konsultan spesialis untuk rancangan dan teknik hanya terbatas.
• Kemungkinan adanya kendala dari segi material konstruksi karena logistik, misalnya batu 

galian, semen, dll.

Sumber: Asian Development Bank.

3. Daya Tawar Pemasok

4.8 Daya tawar calon peserta tender (sebagai “pemasok” proyek) sangat 
mungkin menjadi tinggi jika yang berikut ini berlaku (Kotak 4):

(i) calon peserta tendernya terkonsentrasi, dan bukan sumber pasokan 
yang terfragmentasi;

(ii) peminjam akan mengeluarkan biaya besar untuk beralih di pasar atau 
sektor tersebut;

(iii) peminjam tidak dipandang sebagai pelanggan penting atau menarik 
bagi peserta tender; dan/atau

(iv) pasar pasokan didominasi oleh beberapa calon peserta tender di 
tingkat dunia. 

4. Risiko Pemain Baru

4.9 Risiko pemain baru pada suatu pasar tergantung pada hingga sejauh mana 
terdapat hambatan untuk masuk, contohnya (Kotak 5):

(i) skala keekonomian, yang sangat penting bagi sejumlah industri;
(ii) biaya masuk ke pasar, yang bervariasi menurut teknologi dan skala;
(iii) akses ke jalur distribusi dan kemampuan untuk “membeli” sistem dan 

jaringan infrastruktur yang telah mapan;
(iv) kurva pengalaman, yang dapat menyulitkan kompetitor baru untuk 

menerobos pasar pasokan jika pemasok lama yang mapan telah 
mengenal pasar dengan baik dan telah membina hubungan yang baik 
dengan pembeli utama berikut pemasoknya;

(v) ekspektasi retaliasi, jika calon pemain baru meyakini bahwa 
retaliasi para pemasok lama akan sedemikian rupa sehingga dapat 
menghambat akses masuk ke pasar atau menjadikan upaya masuk 
terlalu sulit dan mahal; dan/atau

(vi) undang-undang atau intervensi negara, yang dapat menimbulkan 
hambatan besar atau mencegah perusahaan memasuki pasar lokal. 
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5. Risiko Barang atau Layanan Substitusi

4.10 Risiko barang atau layanan substitusi akan berbeda di antara berbagai 
sektor industri dan seringkali terkait dengan siklus hidup barang atau layanan. 
Industri dan sektor yang memiliki tingkat inovasi tinggi dan penggunaan teknologi 
tingkat tinggi akan memiliki risiko produk atau layanan substitusi yang tinggi. Adopsi 
substitusi yang tersedia (Kotak 6) akan dipengaruhi oleh

(i) biaya yang dikeluarkan peminjam untuk beralih,
(ii) ketersediaan material alternatif di negara peminjam,
(iii) akses ke teknologi tingkat tinggi di negara peminjam, dan/atau
(iv) siklus hidup dan inovasi industri. 

Kotak 6
Contoh Lima Kekuatan Porter—Risiko Substitusi
• Ada peluang untuk menggunakan teknologi tingkat tinggi alih-alih tenaga kerja.
• Tersedia material konstruksi alternatif.
• Tersedia teknologi atau metode konstruksi alternatif.
• Terdapat substitusi dalam hal pilihan pembangkit listrik bagi proyek, misalnya tenaga 

surya, angin, panas bumi, hidroelektrik, pasang surut laut, dll.
• biaya untuk beralih dari teknologi, metode, atau material yang sudah ada lebih kecil 

daripada manfaat yang diperoleh dari alternatif.

Sumber: Asian Development Bank.

Kotak 5
Contoh Lima Kekuatan Porter—Risiko Pemain Baru
• Beberapa pemasok terkemuka mendominasi pasar dan memiliki merek yang kuat.
• Terdapat hambatan signifikan untuk memasuki pasar karena perlu memiliki 

keterampilan spesialis dan pengalaman di proyek yang serupa.
• Persyaratan modal yang signifikan untuk mengajukan penawaran pada proyek.
• Tidak ada skala keekonomian karena setiap proyek bersifat unik.
• Sejumlah teknologi hak milik tertentu (proprietary) sudah digunakan.
• Rantai pasokan dikendalikan oleh pemasok yang ada, sehingga menciptakan hambatan 

untuk masuk.
• Teknologi yang baru muncul dapat mengganggu dinamika pasar yang ada, misalnya 

turbin angin.

Sumber: Asian Development Bank.
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B. Pemosisian Pasokan
4.11 Perangkat pemosisian pasokan digunakan untuk mempertimbangkan 
bagaimana mendiferensiasikan pendekatan pengadaan bagi paket kontrak dan lot 
yang diusulkan dalam setiap proyek tertentu. Perangkat ini memosisikan kontrak 
ke dalam empat kelompok berdasarkan tingkat pengeluaran dan tingkat risikonya: 
keamanan strategis, kritis strategis, akuisisi taktis, dan keunggulan taktis (Gambar 
10). Perangkat ini juga memungkinkan peminjam untuk mengadopsi tingkat metrik 
kinerja dan gaya manajemen hubungan yang tepat dalam proyek. Walaupun 
risiko pengadaan proyek telah dikategorikan pada tahap konseptualisasi proyek, 
risiko tersebut patut divalidasikan lebih lanjut pada tahap ini, berdasarkan analisis 
terhadap pasar dan lingkungan operasional.

4.12 Pengategorian barang, pekerjaan, dan layanan berdasarkan sifat situasi 
pasokan memberi dasar bagi pengembangan strategi yang sesuai untuk mengelola 
pengaturan pengadaan ini. Proyek dengan paket kontrak atau lot yang paling banyak 
dalam dua kotak “strategis” pada Gambar 10 merupakan proyek “risiko tinggi”, 
sementara proyek dalam dua kotak “taktis” dianggap sebagai proyek “risiko rendah”.

4.13 Analisis ini juga akan memperlihatkan bidang-bidang yang perlu 
dipertimbangkan dalam daftar risiko proyek. Proyek risiko tinggi akan mendapatkan 
dukungan operasional langsung selama pemrosesan proyek dari staf pengadaan 
ADB dalam persiapan rencana pengadaan dan dokumen tender.

Gambar 10: Perangkat Pemosisian Pasokan

Sumber: Asian Development Bank.
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4.14 Perangkat ini diterapkan sebagai berikut:

(i) Dengan menggunakan prinsip Pareto, tempatkan 80% pengeluaran 
proyek teratas, berdasarkan nilai, di dua kuadran sisi kanan dan 20% 
terbawah di dua kuadran sisi kiri. Semua paket kontrak dan lot dalam 
suatu proyek harus diposisikan.

(ii) Evaluasi risiko internal dan eksternal yang mungkin dihadapi 
peminjam dalam setiap kontrak dan lot, untuk memosisikannya di 
antara dua kuadran atas atau dua kuadran bawah. Contoh risiko 
tipikal adalah
(a) volatilitas ekonomi;
(b) pertimbangan lingkungan;
(c) kapasitas dan kemampuan peminjam;
(d) waktu tunggu pengadaan;
(e) kompleksitas proses;
(f) Persyaratan keselamatan;
(g) ketersediaan alternatif;
(h) kompleksitas spesifikasi;
(i) risiko yang terdapat dalam rantai pasokan;
(j) ketergantungan pada pemasok;
(k) panjang rantai pasokan;
(l) risiko kartel atau kolusi pasar;
(m) isu tanggung jawab sosial perusahaan;
(n) isu pengadaan etis;
(o) keberlanjutan;
(p) kapasitas pasar;
(q) jumlah pemasok yang dapat diterima;
(r) kecepatan perubahan teknologi;
(s) biaya untuk beralih;
(t) kemungkinan kerusakan reputasi; dan/atau
(u) apakah barang, pekerjaan, atau layanan bersifat standar atau 

khusus.  

1. Kritis Strategis

4.15 Paket kontrak dan lot dalam kategori ini kritis bagi keberhasilan proyek. 
Setiap item bernilai tinggi dan sangat mungkin mewakili proporsi terbesar dari 
pengeluaran proyek. Gambar 11 berisi contohnya. Prinsip pemosisian pasokan 
utama (Gambar 12) untuk kontrak dalam kuadran ini mencakup

(i) mendapatkan pengetahuan pasar mendalam,
(ii) membangun model biaya terperinci,
(iii) melakukan kontak dengan pasar sedini mungkin dalam proses untuk 

meningkatkan daya tarik paket,
(iv) mengambil pendekatan manajemen risiko komprehensif,
(v) berfokus pada biaya total kepemilikan atau biaya siklus hidup,
(vi) menggunakan kriteria seleksi dengan pembobotan, dan
(vii) mengambil pendekatan kolaboratif terhadap manajemen hubungan 

pemasok. 
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Hasil pekerjaan utama antara lain

(i) pengurangan biaya proyek total;
(ii) tingkat inovasi tinggi;
(iii) strategi yang jelas dengan dukungan dan keterlibatan eksekutif;
(iv) tingkat kinerja pemasok yang tinggi dan konsisten; dan
(v) pengukuran kinerja dua arah, yaitu, indikator kinerja untuk pemasok 

mapun peminjam. 

2. Keamanan Strategis

4.16 Karakteristik dasar dari paket kontrak dan lot nilai rendah ini adalah 
bahwa paket dan lot tersebut berpotensi untuk menghentikan atau menunda 
proyek. Ketersediaan item dalam kategori ini dibatasi oleh beberapa faktor, seperti 
sumber pasokan yang terbatas, waktu tunggu yang lama, atau fitur teknis yang unik 
atau kompleks. Paket ini hanya berpeluang kecil untuk mengurangi biaya karena 
nilainya yang rendah. Nilai item tidak signifikan dibandingkan dengan potensi biaya 
akibat gangguan terhadap proyek. Gambar 11 berisi contohnya. Prinsip pemosisian 
pasokan utama (Gambar 12) untuk kontrak dalam kuadran ini mencakup

(i) melakukan analisis dan manajemen risiko yang solid,
(ii) memperhatikan bahwa barang dalam kuadran ini mungkin 

memerlukan stok pengaman,
(iii) lebih berfokus pada biaya akuisisi total daripada harga,
(iv) mengambil pendekatan kolaboratif terhadap manajemen hubungan 

pemasok,
(v) memastikan keamanan pasokan, dan
(vi) menggunakan kriteria seleksi dengan pembobotan. 

Hasil pekerjaan utama antara lain

(i) pengukuran kinerja ketat,
(ii) rencana kontingensi,
(iii) tidak ada kegagalan rantai pasokan, dan
(iv) sering melakukan pengecekan untuk menemukan metode atau solusi 

alternatif guna mengurangi risiko. 

3. Akuisisi Taktis

4.17 Item dalam kategori ini adalah item bernilai rendah, berisiko rendah, 
dan berjumlah besar yang biasanya dibutuhkan oleh proyek untuk memenuhi 
kebutuhan rutinnya. Item biasanya tersedia pada jangka waktu tunggu yang 
pendek dari sumber pasokan yang relatif banyak dan memiliki rancangan atau 
spesifikasi standar. Tingkat pengeluaran dan risiko yang rendah terkait item ini tidak 
menjustifikasi apa pun selain dari upaya minimum dalam mengelola pengaturan 
pasokan. Gambar 11 berisi contohnya. Prinsip pemosisian pasokan utama (Gambar 
12) untuk kontrak dalam kuadran ini mencakup
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(i) menyederhanakan proses pemesanan,
(ii) meminimalkan biaya akuisisi,
(iii) memastikan adanya beberapa pemasok yang memandang peminjam 

sebagai pelanggan “inti”, dan
(iv) hanya membutuhkan manajemen hubungan dalam keadaan khusus. 

Hasil pekerjaan utama antara lain

(i) data yang tertata dengan baik,
(ii) penggunaan pengadaan secara elektronik (e-procurement) sebisa 

mungkin,
(iii) pemesanan berbasis katalog, dan
(iv) penggunaan kesepakatan kerangka kerja. 

4. Keunggulan Taktis

4.18 Karakteristik tipikal dari item ini adalah bahwa item ini tersedia dengan 
segera dari sumber alternatif dan memberikan peluang untuk mengurangi biaya 
proyek secara keseluruhan. Item ini biasanya dianggap sebagai barang, pekerjaan, 
dan layanan “komoditas”. Manajemen pengaturan pasokan untuk item semacam ini 
didasarkan pada pemanfaatan sifat kompetitif pasar semaksimal mungkin. Gambar 
11 berisi contohnya. Prinsip pemosisian pasokan utama (Gambar 12) untuk kontrak 
dalam kuadran ini mencakup

(i) berfokus pada pengurangan biaya,
(ii) memanfaatkan kekuatan dan kompetisi pasar,
(iii) mengembangkan pengetahuan pasar mendalam,
(iv) menggunakan lelang secara elektronik (e-auction) sebisa mungkin, 

dan
(v) mengambil pendekatan negosiasi menang–kalah (win–lose). 

Hasil pekerjaan utama antara lain

(i) analisis pemasok terperinci,
(ii) pemodelan biaya, dan
(iii) penghematan biaya proyek. 
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C. Penentuan Preferensi Pemasok
4.19 Penentuan preferensi pemasok adalah sebuah perangkat yang 
memungkinkan peminjam untuk mengidentifikasi bagaimana pandangan calon 
peserta tender terhadap peminjam, dan bagaimana kemungkinan perilaku 
peserta tender dalam kontrak pengadaan. Penentuan preferensi pemasok 
mempertimbangkan seberapa menarik proyek dan kontrak bagi calon peserta tender 
dan, oleh karena itu, seberapa mungkin peserta tender akan berkontribusi dalam 
memenuhi tujuan pembangunan proyek.

Gambar 11: Contoh Paket Kontrak Tipikal dalam Setiap  
Kuadran Pemosisian Pasokan

Sumber: Asian Development Bank.
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4.20 Intelijen yang dikumpulkan dari analisis ini akan memungkinkan peminjam 
untuk memastikan penyusunan rencana pengadaan yang akan tampak menarik 
bagi pasar dan mendorong partisipasi dalam proses tender. Peminjam harus 
mempertimbangkan yang berikut ini:

(i) Dapatkah peminjam melakukan perubahan pendekatan pengadaan 
guna menjadikan kontrak lebih menarik bagi pasar?

(ii) Bagaimana peminjam dapat memotivasi pasar untuk memberi solusi 
yang sesuai dengan kebutuhan, inovatif, dan memenuhi tujuan 
pembangunan proyek?

(iii) Bagaimana, dan kapan, peminjam harus melakukan kontak dengan 
pasar untuk memastikan partisipasi dalam proses tender? 

4.21 Perangkat ini mempertimbangkan dua kriteria untuk memosisikan 
perspektif pemasok: nilai kontrak dan daya tarik kontrak. Nilai dipertimbangkan 
dari segi proporsinya terhadap pendapatan tahunan pemasok. Informasi ini dapat 
diperoleh dari laporan tahunan pemasok atau laporan analisis pasar lainnya. Secara 
umum, semakin tinggi proporsi angka ini, semakin tinggi motivasi pemasok untuk 

Gambar 12: Rangkuman Prinsip Pemosisian Pasokan  
Utama untuk Setiap Kuadran

Sumber: Asian Development Bank.
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Gambar 13: Perangkat Penentuan Preferensi Pemasok

Sumber: Asian Development Bank.
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terlibat dalam proses tender. Kriteria yang kedua adalah daya tarik, yang dapat 
mengindikasikan motivasi dan kemauan untuk mengajukan penawaran dan untuk 
mencapai tujuan. Ini sering lebih sulit untuk dicari tahu, tetapi bisa dilakukan 
kontak dini dengan pemasok guna mengumpulkan informasi untuk memvalidasi 
hal tersebut. Tabel 2 menjelaskan sejumlah karakteristik tipikal yang mungkin 
menjadikan proyek beserta kontraknya menarik atau tidak menarik bagi pemasok.

4.22 Perangkat ini kemudian memosisikan calon pemasok ke dalam empat 
kelompok berdasarkan kriteria ini: inti, kembangkan, panen, dan gangguan (Gambar 
13). Kesimpulan yang ditarik dari analisis ini dapat membantu mengidentifikasi 
risiko, serta pemasok mana saja yang sebaiknya dibidik atau tidak dibidik untuk 
terlibat dalam proses tender.
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Tabel 2: Contoh Penentuan Preferensi Pemasok dari Segi Daya Tarik Proyek 
atau Kontrak

Karakteristik Menarik Karakteristik Tidak Menarik

• Proyek yang menguntungkan
• Proses manajemen kontrak yang baik
• Penanganan pengaduan yang transparan
• Proses pembayaran yang andal
• Keamanan dalam negara
• Birokrasi yang diminimalkan
• Pemerintahan yang stabil
• Peluang pertumbuhan bisnis
• Perencanaan ke depan
• Mudah untuk diservis selama pelaksanaan 

kontrak
• Berbagi informasi
• Manajemen risiko yang baik
• Proses bea cukai yang efisien

• Pembayaran yang terlambat atau tidak 
menentu

• Kekhawatiran keamanan
• Rantai pasokan yang tidak andal
• Syarat dan ketentuan yang memberatkan
• Perencanaan peminjam yang buruk
• Risiko yang tidak pasti atau tidak dapat 

dikelola
• Tenaga kerja lokal yang terbatas
• Kurangnya kemampuan pasar pendukung
• Logistik dan bea cukai yang sulit
• Proses yang birokratis
• Margin keuntungan yang rendah
• Kurangnya kepercayaan dalam manajemen 

hubungan
• Proses evaluasi yang terlambat
• Ketidakpastian tanggal pelaksanaan proyek

Sumber: Asian Development Bank.



V. Manajemen Risiko

5.1 Tujuan dari langkah manajemen risiko dalam proses SPP adalah untuk 
mengidentifikasi dan memitigasi secara menyeluruh dan akurat, berbagai potensi 
risiko proyek beserta kontrak pengadaannya, yang kemudian dicantumkan dalam 
dokumen SPP (Lampiran 1). Proses dimulai dalam CPS ADB dan perencanaan 
bisnis operasional dengan peminjam, melalui CSPRA. Buku Panduan Mengenai 
Kerangka Kerja Risiko Pengadaan membahas proses CSPRA secara terperinci. Risiko 
dan langkah mitigasi yang diidentifikasi dalam CSPRA akan diturunkan ke dalam 
penilaian risiko pengadaan proyek (PPRA) dan daftar risiko proyek yang disusun 
dalam SPP.

A. Penilaian Risiko Pengadaan Proyek
5.2 PPRA adalah proses mengidentifikasi dan meminimalkan kemungkinan 
dan dampak risiko yang timbul dalam suatu proyek. PPRA harus berfokus pada 
risiko yang dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan proyek dan berupaya 
memastikan bahwa proyek tidak mengalami keterlambatan atau kegagalan yang 
disebabkan oleh terjadinya risiko tersebut.

5.3 ADB akan melakukan PPRA dalam pemrosesan proyek. Ketika 
menyelesaikan PPRA, perlu diberikan pertimbangan pada risiko yang telah 
diidentifikasi dalam CSPRA (jika ada), pada tahap konseptualisasi proyek, dan dari 
penilaian kapasitas dan kemampuan peminjam, dan analisis pasar.

5.4 Agar proses PPRA dapat dikelola, penilaian dapat disusun di seputar 
bidang utama berikut ini:

(i) kompleksitas dan daya saing pasar;
(ii) pengalaman peminjam, termasuk kapasitas dan kemampuan;
(iii) keamanan dan keselamatan di lokasi proyek;
(iv) faktor makroekonomi;
(v) lingkungan bisnis dan operasi;
(vi) inovasi teknis;
(vii) tren penentuan harga;
(viii) manajemen hubungan pemasok;
(ix) setiap kesenjangan antara peraturan pengadaan lokal dan peraturan 

pengadaan ADB;
(x) isu keberlanjutan; dan
(xi) isu rantai pasokan. 
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5.5 Ketika mengkuantifikasi risiko yang teridentifikasi, perlu diambil 
pendekatan lintas-fungsional terhadap rating risiko agar analisis lebih objektif. Isu 
berikut harus dipertimbangkan dalam proses tersebut:

(i) pengalaman sebelumnya dan pertimbangan dari peminjam,
(ii) informasi dari bank pembangunan lainnya yang diperoleh selama 

analisis pasar,
(iii) pemahaman mengenai penggerak keputusan utama dari peminjam 

dan pasar pasokan,
(iv) penilaian kapasitas kontraktor dan pemasok lokal yang berpotensi 

mengikuti tender untuk paket dalam proyek,
(v) analisis lebih mendalam terhadap asumsi yang dibuat selama 

konseptualisasi proyek, dan
(vi) analisis akar penyebab dari risiko yang diidentifikasi. 

5.6 Setelah semua risiko utama diidentifikasi, risiko tersebut perlu diberi rating 
dan diprioritaskan, dengan menggunakan tabel penilaian risiko yang tersedia dalam 
Lampiran 1 Buku Panduan Mengenai Kerangka Kerja Risiko Pengadaan. Setiap risiko 
harus diberi skor berdasarkan dua kriteria dampak dan kemungkinan pada skala 1 
sampai 5, agar klasifikasi kekritisannya dapat dibuat, dalam hal bagaimana risiko 
tersebut dapat memengaruhi tujuan pembangunan proyek.

5.7 ADB dan peminjam mungkin tidak akan bisa menangani semua risiko 
yang diidentifikasi melalui PPRA dan pengaturan pengadaan yang dipilih dalam 
SPP. Namun, tindakan mitigasi yang sesuai harus dikembangkan untuk sebanyak 
mungkin risiko, termasuk menugaskan otoritas penanggung jawab untuk setiap 
tindakan mitigasi. Pendekatan ini akan menjadi masukan bagi strategi pengadaan 
dan dapat menjadi bagian dari kontrak dan/atau rencana manajemen kontrak untuk 
setiap kontrak pengadaan. Tindakan mitigasi terbagi menjadi empat jenis utama 
berikut ini:

(i) Hindari. Memilih untuk tidak menerima risiko, misalnya, suatu 
kegiatan dihindari karena risikonya dianggap terlalu besar.

(ii) Kurangi. Mengurangi atau mengendalikan risiko melalui peningkatan 
pemantauan, perubahan proses, prosedur baru, dll.

(iii) Sebarkan atau alihkan. Mengalihkan atau berbagi risiko dapat 
dilakukan dengan menggunakan berbagai tindakan, seperti 
pemberian subkontrak, alih daya/outsourcing, kerja sama pemerintah–
badan usaha/public–private partnership, usaha patungan/joint venture, 
lindung nilai/hedging, asuransi, dll.

(iv) Terima. Memutuskan bahwa risiko tersebut berada dalam tingkat 
toleransi yang disepakati. 

5.8 Jika proyek melibatkan pengadaan standar berisiko rendah, misalnya, jika 
PPRA telah dilakukan untuk proyek serupa dengan lembaga penanggung jawab 
yang sama dan jika lembaga penanggung jawab tersebut telah mendemonstrasikan 
pengalaman yang memuaskan dalam melaksanakan proyek investasi yang didanai 
secara eksternal, PPRA sederhana dapat dilakukan dengan mengikuti Pedoman 
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ADB tentang Penilaian Risiko Pengadaan dan Penentuan Klasifikasi Pengadaan 
Proyek (2015).1

B. Daftar Risiko
5.9 Setelah menyusun PPRA, maka perlu untuk membuat daftar risiko proyek, 
yang akan mengelola alokasi risiko dalam proses pengadaan untuk memastikan 
bahwa langkah mitigasi akan tetap efektif. Daftar risiko ini juga akan membantu 
dalam menentukan (i) ambang batas yang tepat untuk iklan internasional dan 
nasional pada tender kompetitif terbuka (open competitive bidding - OCB) untuk 
proyek, berdasarkan kapasitas pasar pasokan dan risiko yang diidentifikasi; dan (ii) 
apakah tinjauan ADB terhadap keputusan pengadaan peminjam akan dilakukan 
atas dasar tinjauan prakontrak atau tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling), 
berdasarkan pengalaman, kapasitas, dan langkah mitigasi peminjam. Dokumen ini 
memberi masukan bagi dokumen pemrosesan proyek ADB, termasuk laporan dan 
rekomendasi Presiden (report and recommendation of the President - RRP), manual 
administrasi proyek, serta rencana penilaian dan manajemen risiko pengadaan. 
Tabel 3 memberi contoh sederhana daftar risiko.

1 ADB. 2015. Guide on Assessing Procurement Risks and Determining Project Procurement 
Classification. Manila. https://www.adb.org/documents/procurement-risks.

Deskripsi Risiko Kemungki 
nan (L)

(L) (1–5)

Dampak 
(I)

(I) (1–5)

Skor 
Risiko
(L x I)

Usulan Mitigasi Pemilik 
Risiko

Variasi lingkup atau 
penentuan biaya setelah 
pemberian kontrak

2 4 8 Meningkatkan 
spesifikasi dan 
perkiraan biaya

Peminjam

Penawaran yang terlalu 
rendah

2 3 6 Menggunakan proses 
ADB untuk menangani 
penawaran yang terlalu 
rendah

ADB dan 
peminjam

Informasi spesifikasi 
teknis yang tidak 
memadai

2 4 8 Melibatkan pemasok 
sejak dini

ADB dan 
peminjam

Periode evaluasi terlalu 
lama

3 4 12 ADB membantu 
peminjam untuk 
mempercepat proses

ADB dan 
peminjam

Manajemen kontrak 
yang buruk

2 3 6 Meningkatkan 
kapasitas peminjam 
dalam manajemen 
kontrak

Peminjam

Masalah keamanan atau 
kerusuhan sipil

2 4 8 Memberi dukungan 
keamanan dan 
pengamanan fasilitas

Peminjam

ADB = Asian Development Bank, I = dampak, L = kemungkinan. 
Sumber: Asian Development Bank.

Tabel 3: Contoh Sederhana Daftar Risiko Proyek



VI. Analisis Opsi

6.1 Langkah proses SPP ini menghasilkan opsi pengadaan strategis yang akan 
memenuhi kebutuhan proyek secara keseluruhan, yang kemudian dicantumkan 
dalam dokumen SPP (Lampiran 1). Langkah ini mempertimbangkan tujuan 
pembangunan proyek, tujuan pemangku kepentingan, dan tujuan pengadaan 
yang telah dinilai pada langkah sebelumnya. Opsi pengadaan yang dihasilkan di 
sini akan memengaruhi strategi pengadaan dan rencana pengadaan pada langkah 
berikutnya. Ini akan membantu untuk memastikan bahwa rencana pengadaan 
sesuai dengan kebutuhan dan akan menciptakan peluang maksimum bagi proyek 
untuk memberikan VFM secara berkelanjutan.

6.2 Analisis ini harus merangkum opsi pengadaan yang tersedia bagi proyek. 
Analisis ini harus didasarkan pada riset dan analisis yang dilakukan pada langkah 
SPP sebelumnya. Kemungkinan besar akan ada beberapa opsi pengadaan yang 
tersedia bagi peminjam, sehingga opsi-opsi tersebut perlu disaring dan dievaluasi 
dengan benar guna memastikan bahwa SPP akan memberikan pendekatan yang 
paling sesuai dengan kebutuhan, untuk memaksimalkan VFM dalam proyek dan 
penyelesaian kontrak. Gambar 14 menjelaskan prosesnya.

A. Opsi Utama untuk Dipertimbangkan
6.3 Sub-bagian berikut ini meninjau sejumlah opsi pengadaan utama untuk 
dievaluasi dalam analisis opsi. Keputusan yang diambil terkait opsi ini menjadi 
bagian dari strategi pengadaan dan rencana pengadaan.

1. Pemaketan dan Penjadwalan Kontrak

6.4 Penentuan jumlah dan jenis kontrak yang paling sesuai dengan kebutuhan 
proyek sangat tergantung pada pertimbangan dan pengalaman staf pengadaan, dan 
dapat berperan penting dalam keberhasilan atau kegagalan proyek pada akhirnya 
dalam mencapai tujuan pembangunannya. Lampiran 2 memberikan sejumlah 
pedoman dan “praktik terbaik” untuk dipertimbangkan dalam proses.

6.5 Selain itu juga penting untuk menentukan urutan mulai dan selesai 
yang paling sesuai dengan kebutuhan dari berbagai kegiatan pengadaan, dengan 
mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kebutuhan dan prioritas proyek, aspek 
teknis setiap kontrak, lokasi proyek, atau bahkan tradisi dan adat lokal. Ini mencakup 
hal-hal berikut:
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(i) Tanggal penyelesaian. Ini perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan 
pengadaan (yaitu, kapan pekerjaan fi sik harus diselesaikan, 
atau kapan barang atau layanan harus diberikan dan siap untuk 
digunakan), yang kesemuanya itu harus berada dalam kerangka 
jangka waktu proyek.

(ii) Periode pelaksanaan. Ini perlu diperkirakan untuk setiap kontrak, 
yang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kondisi lokal 
(cuaca, iklim, musim, keamanan, aturan dan peraturan, dll.), kondisi 
pasar (ketersediaan barang dan layanan; kapasitas kontraktor, 
pemasok, atau penyedia layanan, dll.), serta kapasitas dan 
kemampuan peminjam.

(iii) Waktu tunggu. Dalam menentukan waktu tunggu yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan proses tender bagi setiap kegiatan (dari iklan 
hingga pemberian kontrak), faktor utama untuk dipertimbangkan 
antara lain
(a) kapasitas dan kemampuan peminjam;
(b) kesiapan rancangan terperinci dan/atau spesifi kasi teknis untuk 

setiap paket;
(c) metode pengadaan atau seleksi, dan prosedur tender yang akan 

diikuti;
(d) nilai dan kompleksitas pengadaan; dan
(e) metode tinjauan oleh ADB (tinjauan prakontrak atau tinjauan 

pasca-pemberian kontrak [sampling]).

Gambar 14: Membuat Opsi Pengadaan Strategis untuk Analisis

PPRA = penilaian risiko pengadaan proyek, SWOT = kekuatan–kelemahan–peluang–ancaman, 
VFM = nilai manfaat uang.

Sumber: Asian Development Bank.

Tinjauan Umum Proyek Manajemen RisikoAnalisis Pasar

KEBUTUHAN PROYEK

1 2 3

OPSI STRATEGIS
Layanan atau aset, lingkup dan paket kontrak dan lot, kriteria evaluasi 
penawaran, penciptaan rantai pasokan, alokasi risiko, model pemberian 
kontrak, metode pengadaan, model penentuan harga, jenis spesifi kasi, VFM 
dan biaya siklus hidup, indikator kinerja utama, pemasaran pengadaan

Tujuan Pembangunan, Tujuan Pemangku Kepentingan, Tujuan Pengadaan

• Analisis SWOT
• Analisis makroekonomi
• Analisis pemangku 

kepentingan

• Lima kekuatan Porter
• Pemosisian pasokan
• Penentuan preferensi 

pemasok
• Kontak dengan pasar

• PPRA
• Daftar risiko
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Tiga jangka waktu ini dapat digunakan untuk menentukan kapan kegiatan 
pengadaan harus diiklankan. Sejumlah kelonggaraan harus dibuat untuk faktor tak 
terduga yang dapat memperpanjang proses.

2. Metode Pengadaan dan Prosedur Tender

6.6 Staf pengadaan proyek perlu menentukan metode pengadaan dan 
prosedur tender yang paling sesuai dengan kebutuhan untuk setiap paket kontrak. 
Peraturan pengadaan 2017 menjelaskan metode yang tersedia, seperti tender 
kompetitif terbuka (OCB), permintaan penawaran, pemberian kontrak langsung, 
dll. Buku Panduan Mengenai Tender Kompetitif Terbuka menjelaskan metode 
OCB secara lebih terperinci, yang merupakan opsi yang lebih disukai ADB dalam 
kebanyakan kasus. Buku Panduan Mengenai (i) Layanan Konsultasi yang Dikelola 
oleh Peminjam ADB, (ii) Layanan Nonkonsultasi yang Dikelola oleh Peminjam ADB, 
dan (iii) Kesepakatan Kerangka Kerja untuk Layanan Konsultasi menjelaskan metode 
tersebut secara lebih terperinci untuk seleksi layanan konsultasi dan nonkonsultasi.

6.7 Metode yang dipilih akan memengaruhi pilihan prosedur tender. OCB 
untuk barang, pekerjaan, atau layanan nonkonsultasi secara umum mengizinkan 
proses satu tahap dan dua tahap, baik dengan pengajuan satu sampul maupun 
dua sampul untuk proposal teknis dan keuangan. Lampiran 3 menjelaskan 
prosedur ini secara lebih terperinci. OCB dapat menggunakan iklan internasional 
atau nasional, mengikuti prosedur yang dijelaskan dalam peraturan pengadaan. 
Prosedur prakualifikasi diizinkan untuk kontrak yang lebih kompleks, dan dijelaskan 
lebih lanjut dalam Buku Panduan Mengenai Prakualifikasi. OCB untuk perusahaan 
konsultan secara umum menggunakan prakualifikasi (juga dikenal sebagai 
pembuatan daftar pendek/shortlisting) dan prosedur satu tahap dua sampul, dan 
dijelaskan lebih lanjut dalam Buku Panduan Mengenai Layanan Konsultasi yang 
Dikelola oleh Peminjam ADB. Jika penggunaan masa sanggah dikehendaki dalam 
prosedur tender, Buku Panduan Mengenai Masa Sanggah berisi perincian lebih lanjut.

3. Spesifikasi

6.8 Salah satu peluang terbesar untuk meningkatkan VFM dalam proyek 
yang didukung oleh ADB adalah memastikan terpilihnya jenis spesifikasi yang 
benar, mengikuti analisis strategis lingkungan operasional, kondisi pasar, dan risiko 
proyek. Terdapat dua jenis spesifikasi yang perlu dipertimbangkan oleh peminjam: 
(i) spesifikasi kesesuaian dan (ii) spesifikasi kinerja. Buku Panduan Mengenai Nilai 
Manfaat Uang berisi perincian lebih lanjut tentang dua jenis spesifikasi ini dan 
kapan menggunakannya. Buku Panduan Mengenai Layanan Konsultasi yang Dikelola 
oleh Peminjam ADB dan Buku Panduan Mengenai Layanan Nonkonsultasi yang 
Dikelola oleh Peminjam ADB juga mencakup pedoman tentang pengembangan 
spesifikasi bagi layanan tersebut, biasanya dikenal sebagai kerangka acuan untuk 
konsultan dan pernyataan kerja untuk penyedia layanan nonkonsultasi.
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4. Persyaratan Tinjauan

6.9 ADB dan peminjam menilai setiap paket kontrak dan menyepakati 
pengaturan tinjauan pengadaan berdasarkan kategorisasi risiko pengadaan proyek 
(sebagai “A”, berisiko tinggi, atau “B”, berisiko rendah), berdasarkan kapasitas 
dan kemampuan peminjam, dan berdasarkan risiko dan kompleksitas paket. Opsi 
tinjauan pengadaan tersebut adalah (i) tinjauan prakontrak, yaitu ADB meninjau 
dan menyetujui dokumen dan keputusan utama sebelum dilaksanakan; atau (ii) 
tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling), yaitu ADB meninjau dokumen, 
keputusan, dan proses pengadaan, atas dasar sampel, setelah penandatanganan 
kontrak. Buku Panduan Mengenai Tinjauan Pengadaan memberi perincian lebih 
lanjut tentang opsi-opsi tersebut.

5. Lembar Isian Kontrak, Metode Penentuan Harga, dan Dokumen 
Tender

6.10 Penggunaan dokumen tender dan lembar isian kontrak standar 
ADB disarankan. Format kontrak yang banyak digunakan adalah Multilateral 
Development Bank Harmonized Edition dari FIDIC General Conditions of 
Contract untuk pekerjaan besar, General Conditions of Contract for Process Plant 
Construction dari Engineering Advancement Association of Japan, dan ketentuan 
umum kontrak ADB untuk layanan konsultasi. Namun, jika dalam tinjauan opsi 
terbukti bahwa format lainnya lebih sesuai dengan kebutuhan daripada format yang 
tercakup dalam dokumen tender standar ADB, maka format kontrak yang diterima 
secara internasional lainnya dapat digunakan dengan persetujuan sebelumnya dari 
ADB. Ini mencakup, misalnya, set FIDIC, New Engineering Contracts (NEC), atau 
format dari institusi keuangan internasional lainnya. Dalam semua kasus tersebut, 
syarat khusus kontrak harus memuat ketentuan spesifik ADB terkait kelayakan, 
pelanggaran integritas, perlindungan, lingkungan kerja yang saling menghormati, 
penyelesaian perselisihan, dan arbitrase.

6.11 Metode penentuan harga kontrak harus dinilai berdasarkan jenis 
spesifikasi yang digunakan (kesesuian atau kinerja) dan sifat dari barang, pekerjaan, 
atau layanan yang dibutuhkan. ADB mempersiapkan format standar untuk kontrak 
lumsum dan harga unit (juga dikenal sebagai kontrak berbasis-waktu atau kontrak 
harga satuan). Format umum lainnya antara lain berbasis kinerja, kerangka kerja, 
persentase, dan biaya plus.

6. Indikator Kinerja

6.12 Banyak penugasan membutuhkan definisi kualitas yang cermat melalui 
indikator kinerja. Pada tahap ini, penting untuk mengembangkan indikasi awal 
tentang apa yang dapat diukur dan bagaimana hal itu dapat diukur. Indikator kinerja 
harus spesifik (specific), dapat diukur (measurable), dapat dicapai (achievable), 
relevan (relevant), berjangka waktu (time-bound) atau SMART. Buku Panduan 
Mengenai Kualitas dan Buku Panduan Mengenai Manajemen Kontrak memberi 
perincian lebih lanjut tentang indikator kinerja.



Perencanaan Pengadaan Strategis 32

7. Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi

6.13 Peminjam perlu menilai jumlah dan jenis kriteria evaluasi dan kualifikasi 
yang akan dimasukkan ke dalam dokumen tender. Kriteria kualifikasi memastikan 
bahwa hanya peserta tender yang memiliki kapasitas profesional, keuangan, 
dan teknis yang sesuai untuk keberhasilan pelaksanaan kontrak yang akan 
diberi kontrak. Persyaratan kualifikasi harus dibatasi pada yang diperlukan untuk 
memastikan bahwa peserta tender memiliki kapasitas tersebut. Kriteria evaluasi 
harus mencerminkan persyaratan penugasan dan karakteristik pemasok yang paling 
penting yang sangat penting bagi penyelesaian keluaran proyek yang dikehendaki, 
sebagaimana dijelaskan dalam spesifikasi. Pedoman pengguna ADB terkait 
dokumen tender standarnya dan Buku Panduan Mengenai (i) Tender Kompetitif 
Terbuka, (ii) Kualitas, dan (iii) Nilai Manfaat Uang memberi informasi lebih lanjut 
tentang rancangan dan penggunaan kriteria evaluasi dan kualifikasi.

6.14 Isu lain yang harus dipertimbangkan pada tahap ini mencakup (i) evaluasi 
setiap subkontraktor yang diusulkan oleh peserta tender (Buku Panduan Mengenai 
Subkontrak), (ii) apakah skema preferensi domestik perlu diterapkan (Buku Panduan 
Mengenai Preferensi Domestik), dan (iii) menilai dan menanggapi penawaran yang 
terlalu rendah (prosedur standar ADB untuk ini dijelaskan dalam Buku Panduan 
Mengenai Penawaran yang Terlalu Rendah).

8. Pendekatan Manajemen Kontrak

6.15 Opsi dan pendekatan untuk mengelola setiap paket kontrak harus 
diberikan pertimbangan awal pada tahap ini, berdasarkan berbagai opsi yang 
dibahas dalam sub-bagian sebelumnya. Hasil dari perangkat pemosisian pasokan 
dan penentuan preferensi pemasok dalam bagian IV juga harus dipertimbangkan, 
untuk menentukan di kuadran mana dari empat kuadrannya kontrak tersebut 
termasuk dan pendekatan manajemen hubungan yang paling sesuai sebagai 
hasilnya. Buku Panduan Mengenai Manajemen Kontrak memberi perincian lebih 
lanjut tentang pendekatan manajemen kontrak dan rencana manajemen kontrak 
untuk kontrak tersebut.

B. Pengadaan Produk dan Layanan Teknologi Informasi
6.16 Pendekatan yang berbeda harus digunakan dalam pengadaan produk 
dan layanan teknologi informasi (IT), tergantung pada sifat dan kompleksitas 
paket kontrak. Pendekatan tersebut masuk dalam dua kategori luas: (i) pengadaan 
berjalan, yang mencakup perangkat lunak, perangkat keras, dan layanan terkait yang 
relatif sederhana dan sudah tersedia luas (off-the-shelf); dan (ii) pengadaan untuk 
inovasi, yang lebih kompleks dalam hal rancangan dan operasi dan pemeliharaan, 
mungkin harus dimasukkan ke dalam infrastruktur atau proses yang ada, dan 
memiliki elemen inovasi yang bersifat hak milik tertentu (proprietary) dan dengan 
ketersediaan yang terbatas di pasar. Lampiran 4 memberi perincian lebih lanjut 
tentang pengadaan produk dan layanan IT.
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C. Menyaring dan Menyeleksi Opsi Strategis
6.17 Untuk memastikan bahwa strategi pengadaan akan memberikan 
pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan untuk setiap paket kontrak yang 
memberikan VFM, opsi yang dihasilkan dari analisis harus diberi rating berdasarkan 
kriteria berikut ini:

(i) Kecocokan. Apakah opsi tersebut akan memenuhi tujuan 
pembangunan proyek secara keseluruhan?

(ii) Kelayakan. Apakah opsi tersebut akan dapat dijalankan? Dapatkah 
itu dicapai dalam biaya dan jangka waktu yang dapat diterima? 
Apakah pasar memiliki kapasitas untuk itu? Apakah sumber daya 
yang dibutuhkan tersedia?

(iii) Akseptabilitas. Apakah pemangku kepentingan yang diidentifi kasi 
akan mendukung dan menyetujui opsi tersebut?

6.18 Setiap opsi yang dihasilkan harus diberi rating berdasarkan kriteria ini. 
Gambar 15 dan Tabel 4 menjelaskan proses rating lebih lanjut.

Gambar 15: Menyaring dan Menyeleksi Opsi Strategis

Sumber: Asian Development Bank.

Membuat
Opsi

Membuat
Daftar
Pendek

Evaluasi
Daftar
Pendek

Strategi
yang
Disukai

1 2 3 4

• Menyusun opsi strategis 
potensial (misalnya dari 
spesifi kasi, jenis kontrak, 
struktur harga, dll.)

• Menajamkan opsi dan 
menentukan unsur strategi

• Menyaring berbagai kemungkinan 
berdasarkan tujuan pembangunan, 
kebutuhan pemangku kepentingan, 
dan kebutuhan pengadaan

• Penilaian risiko komparatif
• Memastikan kecocokan, kelayakan, 

dan akseptabilitas

• Mengevaluasi terhadap tujuan 
pembangunan proyek

• Mengidentifi kasi daftar pendek 
(shortlist), umumnya dua hingga 
empat kemungkinan untuk 
setiap opsi (misalnya, untuk 
spesifi kasi: kesesuaian atau 
kinerja)

• Memilih strategi yang disukai 
untuk setiap opsi

• Menyiapkan dokumen 
strategi pengadaan dan 
rencana pengadaan
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Tabel 4: Contoh Sederhana Pemberian Rating pada Opsi Strategis

Kelayakan
(1–10)

Kecocokan
(1–10)

Akseptabilitas
(1–10)

Keseluruhan
(3–30)

Opsi 1
Tender kompetitif terbuka 
dengan spesifikasi terperinci 
dan prakualifikasi

7 8 9 24

Opsi 2
Tender kompetitif terbatas 
dengan spesifikasi terperinci

7 4 5 16

Opsi 3
Tender kompetitif terbuka 
untuk jenis kontrak rancang–
bangun–operasikan 
berdasarkan rancangan awal 
oleh peminjam

7 4 4 15

Opsi 4
Tender kompetitif terbuka 
untuk jenis kontrak rancang–
bangun

7 5 5 17

Sumber: Asian Development Bank.



VII. Strategi Pengadaan

7.1 Setelah menyaring opsi strategis yang tersedia untuk memenuhi tujuan 
pembangunan proyek, pengaturan pengadaan yang direkomendasikan dirangkum 
sebagai strategi pengadaan dalam dokumen SPP (Lampiran 1). Dokumen SPP yang 
telah lengkap kemudian diserahkan kepada ADB untuk mendapatkan keterangan 
no-objection sebelum RRP difinalisasi untuk disetujui oleh ADB.



VIII. Rencana Pengadaan

8.1 Langkah akhir dari proses SPP adalah menyintesis analisis, opsi yang lebih 
disukai, dan strategi ke dalam rencana pengadaan proyek. Rencana pengadaan 
harus dipersiapkan untuk semua proyek investasi, termasuk paket pencairan di 
bawah fasilitas pembiayaan multi-pencairan, permintaan pembiayaan tambahan, 
dan pinjaman perantara keuangan, kecuali untuk pinjaman berbasis kebijakan dan 
pinjaman berbasis hasil. Peminjam mempersiapkan rencana pengadaan proyek dan 
hasilnya dimasukkan dan disahkan dalam PRS ADB. Rencana pengadaan proyek 
tersebut berisi lima bagian dan menyajikan data dasar proyek, termasuk nama 
proyek; nomor; negara; nama lembaga penanggung jawab dan/atau pelaksana; 
jumlah pembiayaan proyek, termasuk pembiayaan dari ADB dan setiap pembiayaan 
bersama; tanggal penutupan proyek; dll. Lampiran 5 memberikan contoh rencana 
pengadaan. Lima bagian tersebut adalah

(i) Bagian A: Metode. Mengindikasikan metode yang akan diterapkan 
untuk pengadaan barang, pekerjaan, layanan nonkonsultasi, dan 
konsultasi.

(ii) Bagian B: Paket Pengadaan Aktif. Mencantumkan daftar kontrak 
barang, pekerjaan, layanan nonkonsultasi, dan konsultasi yang 
kegiatan pengadaannya sedang berlangsung atau diharapkan untuk 
dimulai dalam durasi rencana pengadaan.

(iii) Bagian C: Paket Indikatif. Mencantumkan daftar kontrak barang, 
pekerjaan, layanan nonkonsultasi, dan konsultasi yang kegiatan 
pengadaannya diharapkan untuk dimulai melampaui durasi rencana 
pengadaan dan di sepanjang usia proyek (yaitu, kontrak barang, 
pekerjaan, layanan nonkonsultasi, dan konsultasi yang diperkirakan 
akan melampaui durasi rencana pengadaan saat ini).

(iv) Bagian D: Kontrak yang Diberikan. Mencantumkan daftar kontrak 
yang telah diberikan dan diselesaikan untuk barang, pekerjaan, 
layanan nonkonsultasi, dan konsultasi dalam proyek (berlaku untuk 
revisi rencana pengadaan yang dibuat setelah proyek berjalan).

(v) Bagian E: Kontrak dengan Pendanaan Non-ADB. Mencantumkan 
daftar paket kontrak barang, pekerjaan, layanan nonkonsultasi, dan 
konsultasi di sepanjang usia proyek dengan sumber pendanaan non-
ADB, yaitu, dari dana mitra pemerintah atau penyedia pembiayaan 
bersama. 

8.2 Dalam mempersiapkan rencana pengadaan dalam PRS, menu dropdown 
harus digunakan untuk memilih metode pengadaan yang sesuai, pengaturan 
tinjauan prakontrak atau pasca-pemberian kontrak (sampling), dan prosedur 
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tender, serta klasifikasi pengadaan proyek, risiko pengadaan, dan apakah pemberian 
kontrak di muka, pembiayaan yang berlaku surut (retroactive financing), dan 
pengadaan elektronik akan diterapkan di bawah proyek.

A. Paket dan Penjadwalan Kontrak
8.3 Rencana pengadaan harus, sebisa mungkin, mencantumkan perincian 
pengaturan pemaketan dan penjadwalan kontrak terkonfirmasi dan indikatif, 
dengan mengikuti format lima bagian rencana tersebut. Bagian 6.A.1. buku panduan 
ini memberikan nasihat tentang evaluasi dan persiapan pengaturan ini.

B. Tinjauan Pengadaan
8.4 Pengaturan tinjauan pengadaan ADB tentang tinjauan prakontrak atau 
pasca-pemberian kontrak (sampling) ditentukan dalam rencana pengadaan untuk 
setiap paket. Kontrak berisiko tinggi dalam rencana pengadaan akan tunduk pada 
tinjauan prakontrak ADB. Keputusan yang menyetujui tinjauan pasca-pemberian 
kontrak (sampling) akan didasarkan pada penilaian kapasitas lembaga penanggung 
jawab untuk memikul tanggung jawab pengadaan yang lebih besar, yang akan 
dilakukan dalam PPRA. Keputusan tentang penggunaan tinjauan prakontrak atau 
tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling) tidak tergantung pada metode 
pengadaan, tetapi pada tingkat risiko pengadaan. Buku Panduan Mengenai Tinjauan 
Pengadaan memberi perincian lebih lanjut.

C. Mendokumentasikan dan Memperbarui Rencana 
Pengadaan

8.5 Rencana pengadaan yang pertama dan pembaruannya, tahunan atau 
jika diperlukan, akan dipublikasikan di situs web ADB. Adalah tanggung jawab 
staf proyek ADB yang bersangkutan untuk memastikan bahwa peminjam 
mempersiapkan dan meneruskan salinan elektronik (soft copy) rencana pengadaan 
ke ADB, agar staf proyek ADB dapat memasukkan atau memperbarui informasi ke 
dalam PRS. Peminjam tidak diharuskan untuk mempublikasikan rencana pengadaan 
secara lokal, tetapi disarankan untuk melakukannya.

8.6 Rencana pengadaan yang pertama dimasukkan ke dalam manual 
administrasi proyek dan disahkan oleh ADB. ADB dan peminjam menyetujui 
rencana pengadaan saat negosiasi pinjaman atau hibah. Perincian tambahan, jika 
perlu, dapat diberikan sebagai lampiran tambahan untuk RRP saat pengesahan 
proyek.

8.7 Jika ADB menyetujui pemberian kontrak di muka, maka kegiatan 
pengadaan di muka dicantumkan dalam rencana pengadaan yang disetujui saat 
negosiasi pinjaman atau hibah.
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8.8 Durasi awal rencana pengadaan ditetapkan selama 18 bulan. Ini 
mengimplikasikan bahwa, sebisa mungkin, paket yang hendak diadakan dalam 
18 bulan pertama proyek harus dimasukkan ke dalam rencana pengadaan. 
Rencana pengadaan harus diperbarui setiap 12 bulan atau, jika perlu, lebih sering, 
oleh peminjam. Keterlambatan dalam pemberlakuan pinjaman, keterlambatan 
pemulaan lainnya, dan keterlambatan selama pelaksanaan akan memerlukan 
pembaruan rencana pengadaan tak terjadwal. Perubahan rencana pengadaan 
harus mematuhi setiap ketentuan penyetujuan yang tercantum dalam instruksi staf 
internal ADB tentang pengadaan. ADB akan meninjau setiap pembaruan rencana 
pengadaan sebelum pembaruan tersebut dipublikasikan.



Lampiran 1: Format Perencanaan 
Pengadaan Strategis

Bagian 1: Konsep Proyek

Judul Proyek [Lengkapi setiap bagian.]

Negara

Lembaga Penanggung Jawab

Lembaga Pelaksana

Tujuan Pembangunan Proyek

Deskripsi Proyek

Deskripsi Paket Kontrak Indikatif

Rangkuman Kesepakatan Pembiayaan

Bagian 2: Lingkungan Operasi

A. Penilaian Kapasitas dan Kemampuan Peminjam

Kekuatan Kelemahan

[Lengkapi setiap bagian.]

Peluang Ancaman
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B. Kebutuhan Dukungan

Kemampuan dan Kapasitas Pengadaan [Lengkapi setiap bagian.]

Pengalaman dalam Melaksanakan Proyek 
Serupa

Kemampuan dan Pengalaman Manajemen 
Kontrak

Tingkat Ketergantungan pada Konsultan 
Eksternal

Keberadaan dan Deskripsi Sistem 
Manajemen Pengaduan

C. Kesimpulan Pengadaan Utama

[Bagian ini harus mencakup rangkuman analisis kapasitas dan kemampuan serta kebutuhan 
pendukung peminjam, yang menampilkan isu utama yang diidentifikasi, yang akan turut 
diperhitungkan ke dalam strategi pengadaan dan rencana pengadaan.] 

D. Analisis Pengaruh Eksternal

Tata Kelola [Lengkapi setiap bagian.]

Ekonomi

Keberlanjutan

Teknologi
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E. Kesimpulan Pengadaan Utama

[Bagian ini harus mencakup rangkuman analisis pengaruh eksternal, yang menampilkan setiap 
penggerak perubahan potensial utama yang perlu diperhitungkan ke dalam strategi pengadaan dan 
rencana pengadaan.]

F. Analisis Pemangku Kepentingan dan Rencana 
Komunikasi

G. Rencana Komunikasi Pemangku Kepentingan

Nama dan Peran 
Pemangku Kepentingan

[Nama] [Lengkapi satu tabel untuk setiap pemangku kepentingan 
utama.]

Kepentingannya atas 
Proyek

[misalnya, sponsor, penerima manfaat, peserta tender, pengelola 
proyek, lembaga penanggung jawab, dll.]

Tinggi

Dijaga Tetap Tahu

Kepentingannya atas Proyek

Ke
ku

at
an

 d
an

 P
en

ga
ru

h 
at

as
 P

ro
ye

k

Tinggi

Peran Minimal

Dijaga Tetap Puas
[Lengkapi setiap bagian]

Pemangku
Kepentingan

Utama

Rendah
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Tingkat Dukungan dan 
Pengaruh

[Tingkat dukungan: misalnya, penggerak proyek, penentang, netral, 
pendukung]
[Tingkat pengaruh: misalnya, pengambil keputusan, pemberi 
pengaruh/influencer, penyeleksi/gatekeeper, pengikut]

Tujuan, Penggerak, 
Kebutuhan, dan 
Pengatur

[Tindakan apa yang akan diambil untuk menangani isu dari 
pemangku kepentingan ini?
Isu atau problem apa saja dari pemangku kepentingan tersebut yang 
perlu diselesaikan?]

Tindakan [Bagaimana pendapat pemangku kepentingan tentang kegiatan 
proyek dan pengadaan?
Motivasi apa saja yang dimiliki pemangku kepentingan?
Apa saja yang dibutuhkan pemangku kepentingan dari proyek dan 
bagaimana pemangku kepentingan dapat dipengaruhi?]

Bertanggung 
Jawab, Akuntabel, 
Dikonsultasikan, atau 
Diberitahukan

[Kategorikan pemangku kepentingan tersebut sebagai: “bertanggung 
jawab”, “akuntabel”, “dikonsultasikan”, atau “diberitahukan”.]

Menyampaikan Apa, 
Kapan, dan Bagaimana?

[Format komunikasi, misalnya, email, tatap muka, konferensi video, dll.
Oleh siapa?
Seberapa sering?]

H. Kesimpulan Pengadaan Utama

[Bagian ini harus mencakupkan ringkasan analisis pemangku kepentingan dan rencana komunikasi 
untuk setiap komunikasi pemangku kepentingan yang perlu diperhitungkan ke dalam strategi 
pengadaan dan rencana pengadaan.]

Bagian 3: Analisis Pasar

A. Lima Kekuatan Porter

Persaingan Kompetitif [Lengkapi setiap bagian.]

Daya Tawar Pembeli

Daya Tawar Pemasok

Risiko Pemain Baru

Risiko Substitusi
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B. Kesimpulan Pengadaan Utama

[Bagian ini harus mencakupkan ringkasan analisis pasar lima kekuatan Porter untuk setiap isu 
utama yang perlu diperhitungkan ke dalam strategi pengadaan dan rencana pengadaan.]

C. Pemosisian Pasokan

Tinggi
Pengeluaran

Ri
sik

o

Tinggi

Rendah

Kritis StrategisKeamanan Strategis

Akuisisi Taktis Keunggulan Taktis

[Lengkapi setiap bagian]

D. Kesimpulan Pengadaan Utama

[Bagian ini harus mencakupkan ringkasan analisis pemosisian pasokan untuk setiap isu utama yang 
perlu diperhitungkan ke dalam strategi pengadaan dan rencana pengadaan.]
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E. Penentuan Preferensi Pemasok

Tinggi
Persentase dari Pendapatan

D
ay

a 
Ta

rik
Tinggi

Rendah

PanenGangguan

Kembangkan Inti

[Lengkapi setiap bagian]

F. Kesimpulan Pengadaan Utama

[Bagian ini harus mencakupkan ringkasan analisis penentuan preferensi pemasok untuk setiap isu 
utama yang perlu diperhitungkan ke dalam strategi pengadaan dan rencana pengadaan.]
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Bagian 4: Manajemen Risiko

Daftar Risiko Penilaian Risiko Pengadaan Proyek

Deskripsi 
Risiko

Kemungkinan 
(L) 

(L) (1–5)
Dampak (I)

(I) (1–5)
Skor Risiko

(L x I)
Usulan 
Mitigasi

Pemilik 
Risiko

[Lengkapi setiap bagian, dengan mengikuti panduan dalam Buku Panduan Mengenai Risiko 
Pengadaan]

I = dampak, L = kemungkinan.

Bagian 5: Analisis Opsi

Deskripsi Opsi 
Strategis

Kelayakan
(1–10)

Kecocokan
(1–10)

Akseptabilitas
(1–10)

Keseluruhan
(3–30)

[Lengkapi setiap bagian.]

Bagian 6: Ringkasan Strategi Pengadaan
[Bagian ini merangkum hasil dari kegiatan perencanaan pengadaan strategis (SPP) ke 
dalam strategi pengadaan dengan mengindikasikan dan merasionalkan pengaturan 
pengadaan yang lebih disukai melalui sub-bagian berikut ini. Lengkapi setiap sub-
bagian.]

A. Pemaketan dan Penjadwalan Kontrak
A1.1 [Buat rangkuman jumlah paket kontrak dan lot yang akan diiklankan, dan 
perkiraan waktunya, dan berikan justifikasi berdasarkan analisis proses SPP.]
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B. Metode Pengadaan
A1.2 [Buat rangkuman metode pengadaan dan pengaturan iklan yang akan 
digunakan dalam proyek (misalnya, tender kompetitif terbuka dengan iklan 
internasional, tender kompetitif terbuka dengan iklan nasional, tender kompetitif 
terbatas, permintaan penawaran, pemberian kontrak langsung, dll.), termasuk periode 
persiapan penawaran dan ambang batas yang mungkin telah disetujui untuk paket 
proyek, yang menjadi ambang batas atas atau batas bawah bagi penerapan metode 
tertentu. Berikan justifikasi berdasarkan analisis proses SPP, terutama jika diusulkan 
metode kompetitif terbatas dan nonkompetitif.]

C. Prakualifikasi
A1.3 [Jelaskan pengaturan prakualifikasi yang direncanakan untuk paket-paket 
utama, termasuk apakah prakualifikasi tersebut berencana membatasi jumlah peserta 
yang diundang untuk mengajukan penawaran. Berikan justifikasi berdasarkan analisis 
SPP.] 

D. Prosedur Tender
A1.4 [Jelaskan prosedur tender yang direncanakan untuk paket utama (yaitu, satu 
tahap–satu sampul, satu tahap–dua sampul, dua tahap–dua sampul, multitahap) dan 
berikan justifikasi berdasarkan analisis proses SPP.] 

E. Spesifikasi
A1.5 [Jelaskan jenis spesifikasi yang akan disusun untuk paket utama, misalnya, 
kesesuaian atau kinerja, dan berikan justifikasi berdasarkan analisis proses SPP.]

F. Persyaratan Tinjauan
A1.6 [Buat rangkuman pengaturan tinjauan pengadaan untuk proyek (yaitu, 
tinjauan prakontrak dan/atau tinjauan pasca-pemberian kontrak {sampling}), 
termasuk ambang batas yang mungkin telah disetujui untuk paket proyek, yang menjadi 
ambang batas atas atau batas bawah bagi penerapan metode tertentu. Berikan 
justifikasi berdasarkan analisis proses SPP, terutama jika diusulkan tinjauan pasca-
pemberian kontrak (sampling).]

G. Masa Sanggah
A1.7 [Jelaskan apakah penggunaan masa sanggah nasional diusulkan untuk salah 
satu paket dan, jika ya, indikasikan durasi masa sanggah tersebut. Berikan justifikasi 
berdasarkan analisis proses SPP.]
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H. Dokumen Tender dan Lembar Isian Kontrak Standar
A1.8 [Buat rangkuman dokumen tender standar (SBD) dan format kontrak yang 
akan digunakan untuk proyek (misalnya, untuk SBD, dari Asian Development Bank 
{ADB} untuk barang, pekerjaan, pekerjaan kecil, instalasi, teknologi informasi, atau 
rancang–bangun–operasikan, atau permintaan proposal standarnya untuk konsultan, 
SBD lain dari peminjam atau organisasi internasional lainnya, dll.; dan, untuk format 
kontrak, dari FIDIC Multilateral Development Bank Harmonized Edition of General 
Conditions of Contract untuk pekerjaan besar, Engineering Advancement Association 
of Japan General Conditions of Contract for Process Plant Construction, syarat kontrak 
umum ADB untuk layanan konsultasi, format dari New Engineering Contracts, dll.). 
Berikan justifikasi berdasarkan analisis proses SPP, terutama jika diusulkan penggunaan 
SBD non-ADB.]

I. Metode Penentuan Harga dan Penentuan Biaya
A1.9 [Jelaskan metode penentuan harga dan penentuan biaya untuk paket utama, 
yang mengindikasikan apakah pembayaran berupa lum sum, harga tetap, harga unit 
atau kontrak harga satuan, biaya plus, target fee, dll. Berikan justifikasi berdasarkan 
analisis proses SPP, terutama jika diusulkan pengaturan selain dari lum sum atau harga 
unit.]

J. Indikator Kinerja Utama
A1.10 [Buat rangkuman tujuan pembangunan proyek yang perlu diterjemahkan 
menjadi indikator kinerja dan indikasikan bagaimana ini akan diterapkan pada paket 
yang berbeda; misalnya, indikator tertentu mungkin hanya berlaku untuk kontrak 
spesifik. Berikan justifikasi berdasarkan analisis proses SPP.]

K. Metode Evaluasi
A1.11 [Jelaskan metode evaluasi untuk paket utama, misalnya, apakah metode itu 
akan menggunakan kriteria rating, harga evaluasi terendah, atau metode lain. Berikan 
justifikasi berdasarkan analisis proses SPP.]

L. Pendekatan Manajemen Kontrak
A1.12 [Jelaskan pendekatan manajemen kontrak yang akan digunakan untuk paket 
utama, misalnya, kolaboratif, transaksional, minimal, berbasis konflik, dll. Berikan 
justifikasi berdasarkan analisis proses SPP.]



Lampiran 2: Menentukan Jenis dan 
Ukuran Kontrak

A2.1 Sebuah proyek biasanya akan melibatkan satu atau gabungan dari 
beberapa jenis kontrak:

(i) Kontrak pasokan. Ini melibatkan pemasokan dan pengiriman 
peralatan atau materi ke lokasi proyek (atau lokasi di bawah tender 
yang sama), dan juga dapat mencakup layanan terkait, seperti 
pemasangan, pengujian, dan komisioning, serta pelatihan yang 
diperlukan untuk memenuhi lingkup keseluruhan.

(ii) Kontrak pekerjaan. Ini melibatkan konstruksi struktur teknik, seperti 
jalan, jembatan, bangunan, dan struktur irigasi seperti kanal atau 
bendungan.

(iii) Kontrak untuk instalasi. Ini meliputi rancangan, pemasokan, dan 
pemasangan keseluruhan suatu fasilitas, yang dapat mencakup 
berbagai item peralatan, mesin, dan materi, termasuk pekerjaan 
konstruksi tertentu, dan biasanya merupakan kontrak tanggung 
jawab tunggal, seperti instalasi pengolahan air atau air limbah, 
pembangkitan listrik atau komponen transmisi, dll.

(iv) Kontrak layanan konsultasi. Ini meliputi layanan yang bersifat 
intelektual atau konsultatif.

(v) Kontrak layanan nonkonsultasi. Ini meliputi (i) layanan yang 
kegiatannya didominasi oleh aspek fisik dan standar kinerjanya dapat 
diidentifikasi dengan jelas dan diterapkan secara konsisten sebagai 
dasar pemberian kontrak; atau (ii) layanan rutin yang, walaupun 
memerlukan masukan intelektual dan konsultatif, didasarkan pada 
penawaran standar yang telah diakui dan tersedia dengan segera serta 
tidak memerlukan evaluasi metodologi atau teknik yang disesuaikan. 

A2.2 Tujuan dalam menentukan paket kontrak adalah untuk membagi 
kebutuhan proyek ke dalam jumlah kontrak yang sesuai dan dapat dikelola yang 
akan menghasilkan respons kompetitif maksimum dari peserta tender dan yang 
akan memenuhi tujuan pembangunan proyek dengan cara yang paling sesuai 
dengan kebutuhan sekaligus mencapai nilai manfaat uang. Pertimbangan dalam 
menentukan paket antara lain

(i) ukuran, sifat, dan lokasi proyek;
(ii) ukuran kontrak harus sepraktis mungkin untuk menarik kontraktor, 

pemasok, atau penyedia layanan di pasar dan untuk meminimalkan 
jumlah paket tender, dan pada saat yang sama memastikan kompetisi 
yang efektif;
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(iii) untuk proyek yang memerlukan baik pekerjaan sipil maupun 
pemasokan dan pemasangan peralatan, biasanya diberikan kontrak 
terpisah, dan jenis kontrak biasanya ditentukan berdasarkan item 
apa saja yang dominan dalam lingkup, misalnya, kontrak pekerjaan 
tertentu mungkin mencakup pemasokan peralatan terbatas, 
dan kontrak pasokan mungkin mencakup sejumlah pekerjaan 
pemasangan yang bersifat sipil;

(iv) barang yang bersifat sama atau terkait harus dicakupkan dalam satu 
kontrak atau satu paket tender dengan lebih dari satu lot, bahkan 
jika barang tersebut akan dikirimkan ke lokasi yang berbeda dan/atau 
pada waktu yang berbeda (tetapi tidak terlalu lama);

(v) tender oleh produsen harus difasilitasi, misalnya, dengan 
menggunakan satu paket tender berisi beberapa lot, yang setiap 
lotnya mencakup barang yang berpotensi memiliki produsen sama;

(vi) pekerjaan yang akan dilakukan di banyak lokasi (bahkan jika pekerjaan 
tersebut serupa) dapat dipertimbangkan untuk pengadaan pada 
kontrak terpisah;

(vii) untuk pekerjaan, bagian kontrak yang homogen atau bangunan 
atau fasilitas fisik lainnya perlu ditentukan dan dinilai berdasarkan 
kemampuan kontraktor lokal dan persepsi tingkat kepentingan dari 
kontraktor asing;

(viii) produksi dari produk atau peralatan tertentu dan instrumen lainnya, 
serta bangunan yang memuatnya untuk operasi manufaktur atau 
industri untuk jenis keluaran tertentu, dapat diadakan di bawah 
satu kontrak pabrik, dan kontrak semacam itu biasanya besar dan 
kompleks, misalnya, pembangkit listrik, instalasi pengolahan air, 
sistem telekomunikasi, dan proyek lain yang serupa; dan

(ix) kapasitas peminjam untuk mengadakan dan melaksanakan kontrak. 

A2.3 Sebisa mungkin, setiap paket tender atau kontrak harus cukup besar 
untuk menarik peserta tender internasional, biasanya melalui penggunaan iklan 
internasional dan dokumen tender berbahasa Inggris. Atas permintaan peminjam, 
iklan nasional1 dapat dipertimbangkan jika penilaian risiko pengadaan dan pasar 
menunjukkan bahwa

(i) baik (a) kontraktor, penyedia layanan, dan/atau pemasok asing 
kemungkinan besar tidak tertarik dengan tender atau (b) kelebihan 
iklan internasional jelas-jelas tidak sebanding dengan beban 
administratif atau keuangan yang timbul, dengan syarat prosedur 

1 Dalam buku panduan ini, “iklan nasional” merujuk pada iklan khusus dalam pers nasional 
atau buletin resmi pemerintah, atau situs web yang bebas dan dapat diakses secara publik. 
Dalam hal ini, penggunaan dokumen tender berbahasa setempat akan diperbolehkan dengan 
ketentuan yang mengharuskan (i) penawaran disampaikan dalam bahasa setempat, (ii) harga 
penawaran dan mata uang pembayaran dibatasi pada mata uang setempat, dan/atau (iii) 
jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan (jika digunakan) dibatasi pada bank lokal atau 
dalam bentuk yang berbeda dari yang diperbolehkan oleh ADB untuk iklan internasional, dengan 
ketentuan bahwa dokumen tender tersebut diizinkan penggunaannya berdasarkan hukum, 
aturan, dan peraturan pengadaan setempat, serta dipandang dapat diterima ADB.
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pengadaan dianggap memuaskan oleh Asian Development Bank 
(ADB); dan

(ii) cukup banyak kontraktor, penyedia layanan, dan/atau pemasok dalam 
negeri yang sanggup memberikan kuantitas dan kualitas pekerjaan, 
layanan, atau barang yang dibutuhkan pada biaya yang wajar dan 
dalam jangka waktu yang disyaratkan. 

A2.4 Untuk pengadaan barang, sifat dan nilai barang yang dikelompokkan 
ke dalam setiap paket kontrak dan kondisi dari pasar pasokan potensial harus 
dipahami.

A. Kontrak Berganda
A2.5 Untuk pekerjaan konstruksi atau item peralatan yang serupa namun 
terpisah, tender harus diundang di bawah opsi kontrak alternatif (lot), yaitu, peserta 
tender dapat mengajukan penawaran untuk salah satu atau semua kontrak dalam 
paket kontrak berganda, sehingga baik kontraktor maupun pemasok kecil dan besar 
dapat mengajukan penawaran untuk kontrak tunggal atau sekelompok barang atau 
pekerjaan yang serupa. Peserta tender dapat menawarkan berbagai kombinasi 
atau diskon untuk pemberian dua atau lebih kontrak. Penawaran dan kombinasi 
penawaran dievaluasi secara simultan untuk menentukan kombinasi dengan harga 
terkecil. Sejumlah maksimum lima kontrak (atau lot) direkomendasikan untuk 
dimasukkan dalam satu paket guna menghindari kerumitan penilaian kemungkinan 
kombinasi. Peserta tender dapat dievaluasi dan diberi kontrak berdasarkan kriteria 
kualifikasi yang berbeda, yaitu, omzet tahunan dan sumber daya keuangan, untuk 
kontrak (lot) yang berbeda.2 Metode evaluasi dan pemberian kontrak harus 
dicantumkan dengan jelas dalam dokumen tender.

B. Kontrak yang Kompleks
A2.6 Biasanya peminjam akan menyediakan rancangan dan spesifikasi, peserta 
tender pemenang akan memberikan barang atau membangun fasilitas fisik, dan 
perwakilan atau ahli teknik dari peminjam akan mengawasi pelaksanaan kontrak. 
Tender dimulai saat rancangan teknik siap agar pemasok dan kontraktor dapat 
memberikan kuotasi harga untuk barang dan/atau pekerjaan yang dikehendaki dan 
sesuai dengan rancangan dan spesifikasi yang disediakan peminjam.

A2.7 Jika suatu kontrak yang besar dan kompleks hendak dilaksanakan, 
peminjam mungkin mempertimbangkan bahwa penyelesaian rancangan dan 

2 Kriteria terkait pengalaman tidak boleh digabungkan dalam kriteria kontrak berganda. Dengan 
memenuhi kriteria “pengalaman dalam kontrak serupa” atau “pengalaman dalam kegiatan 
utama” untuk pengalaman tertinggi di antara kontrak (lot), suatu peserta tender hampir dapat 
dipastikan memiliki kapasitas memadai untuk berhasil melaksanakan semua kontrak (lot), sesuai 
dengan ukuran operasinya (yang ditentukan oleh omzet tahunan rata-ratanya) dan akses yang 
memadai ke sumber daya keuangan, peralatan, dan personel utama.
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spesifikasi rekayasa sebelum menyeleksi kontraktor tidak efisien, oleh karena itu 
pekerjaan rancangan dimasukkan ke dalam lingkup kontrak yang akan ditenderkan. 
Dengan demikian, kontrak tanggung jawab tunggal untuk rancangan, pemasokan, 
dan pemasangan perlu dipertimbangkan.

A2.8 Dalam konteks proyek yang dibiayai oleh ADB dan dikelola oleh ADB, 
khususnya untuk kontrak instalasi, dimensi lain dalam klasifikasi jenis kontrak 
adalah apakah kontrak itu merupakan sebuah kontrak terima jadi (turnkey), yang 
keteknikan, rancangan, pasokan peralatan, dan konstruksi serta permulaan operasi 
pabrik secara lengkap diberikan melalui kontrak tunggal, termasuk komisioning 
dan pelatihan. Dalam hal ini, peminjam meminta penyerahan fasilitas dengan 
perlengkapan penuh dari kontraktor, siap untuk dioperasikan (atau turnkey). 
Biasanya, kontraktor melaksanakan semua pekerjaan rekayasa, pengadaan, dan 
konstruksi, yang dalam kasus ini suatu kontrak terima jadi juga diistilahkan sebagai 
kontrak rekayasa–pengadaan–konstruksi (engineer–procure–construct - EPC). 
Kontrak EPC, yang memiliki kelebihan berupa risiko dan beban administratif yang 
lebih kecil bagi peminjam, biasanya melibatkan sedikit atau sama sekali tidak 
melibatkan pekerjaan bawah tanah.

A2.9 Walaupun kontrak tanggung jawab tunggal memiliki kelebihan, peminjam 
memiliki lebih sedikit kendali atas rancangan dan mungkin mengalami kesulitan 
dalam memberlakukan berbagai macam persyaratan selama pelaksanaan kontrak. 
Selain itu, semakin banyak tanggung jawab diberikan kepada kontraktor, semakin 
sedikit peran peminjam dalam mengelola kontrak. Lebih banyak tanggung jawab 
berarti lebih banyak risiko yang diambil oleh kontraktor, dengan ekspektasi harga 
kontrak yang lebih tinggi untuk mengakomodasi hal ini.

A2.10 Tergantung pada kapasitas dan pengalaman lembaga penanggung jawab, 
tim proyek dapat mempertimbangkan format kontrak selain daripada format yang 
disediakan dalam dokumen tender standar ADB, seperti format yang diakui secara 
internasional untuk kontrak rancang–bangun, rancang–bangun–operasikan, operasi 
dan pemeliharaan, terima jadi, atau EPC. Dalam semua kasus, prosedur tender ADB 
dan syarat khusus spesifik kontrak harus digunakan.

 



Lampiran 3: Memilih Prosedur Tender

A. Rangkuman Prosedur Tender
A3.1 Prosedur tender yang sesuai sangat bergantung pada jenis dan 
kompleksitas kontrak pengadaan (Peraturan Pengadaan Asian Development Bank 
(ADB) untuk Peminjam ADB: Barang, Pekerjaan, Layanan Nonkonsultasi dan 
Konsultasi [2017, sesuai dengan perubahannya dari waktu ke waktu], Lampiran 3). 
ADB secara umum menggunakan empat prosedur tender:

(i) satu tahap–satu sampul,
(ii) satu tahap–dua sampul,
(iii) dua tahap, dan
(iv) dua tahap–dua sampul. 

A3.2 Prosedur satu tahap–satu sampul secara umum direkomendasikan 
karena efisiensinya (prosedur ini memiliki lebih sedikit langkah yang memerlukan 
persetujuan dan tidak perlu mengevaluasi penawaran yang tidak memiliki peluang 
realistis untuk menang, karena memiliki harga penawaran yang tinggi) dan 
transparansi (sampul harga segera dibuka). Namun, prosedur lain dapat digunakan 
jika sesuai. Tabel A3 menjelaskan masing-masing prosedur tersebut.

Tabel A3: Rangkuman Prosedur Tender

1. Satu Tahap–Satu Sampul
Sering digunakan untuk kontrak barang, pekerjaan, dan 
layanan nonkonsultasi

Peserta tender mengajukan penawarannya dalam satu sampul yang berisi proposal teknis dan 
keuangan

(i) Peminjam membuka penawaran tersebut secara publik pada tanggal, jam, dan tempat 
yang dicantumkan dalam dokumen tender.a

(ii) Informasi yang relevan harus dibacakan dengan keras dan direkam. Penawaran tersebut 
harus mencakup harga penawaran total setiap peserta tender (dan harga untuk setiap 
penawaran alternatif, jika diminta atau diizinkan).

(iii) Peminjam mengevaluasi proposal teknis dan keuangan secara paralel, sehingga 
memungkinkan peminjam untuk hanya mengevaluasi proposal teknis dari para peserta 
tender yang memiliki peluang realistis untuk menjadi peringkat pertama, dikarenakan 
proposal keuangannya. Perubahan proposal teknis tidak diizinkan.

(iv) Penawaran dievaluasi dan diberi peringkat sesuai dengan dokumen tender, dan peserta 
tender peringkat pertama diberikan kontrak.

bersambung di halaman berikutnya
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2. Satu Tahap–Dua Sampul

Digunakan secara umum untuk layanan konsultasi, tetapi 
juga berlaku untuk kontrak pengadaan barang, pekerjaan, 
dan layanan nonkonsultasi, jika sesuai

Peserta tender mengajukan dua sampul tersegel secara simultan—satu berisi proposal teknis 
dan yang lain berisi proposal finasial, yang dilampirkan sekaligus dalam satu sampul luar.

(i) Proposal teknis dibuka terlebih dahulu, sementara proposal keuangan tetap tersegel dan 
dipegang oleh peminjam.

(ii) Tujuan dari prosedur ini adalah agar peminjam dapat mengevaluasi proposal teknis tanpa 
merujuk pada harga. Setiap proposal teknis yang dianggap nonresponsif (termasuk tidak 
memenuhi skor teknis minimum yang ditentukan) akan ditolak dan proposal keuangan 
yang belum dibuka akan dikembalikan kepada peserta tender. Perubahan proposal teknis 
tidak diizinkan.

(iii) Proposal keuangan dari semua peserta tender yang responsif secara teknis dan komersial 
dibuka pada tanggal dan jam yang diberitahukan kepada peserta tender tersebut. 
Informasi relevan yang akan dibacakan dengan keras dan direkam mencakup skor teknis 
setiap peserta tender (jika berlaku) dan harga penawaran total (dan harga untuk setiap 
penawaran alternatif jika diminta atau diizinkan). Buku Panduan Mengenai Layanan 
Konsultasi yang Dikelola oleh Peminjam ADB berisi perincian lebih lanjut.

(iv) Proposal keuangan dievaluasi, dengan mempertimbangkan skor teknis setiap peserta 
tender (jika berlaku). Penawaran dievaluasi dan diberi peringkat sesuai dengan dokumen 
tender, dan peserta tender peringkat pertama diberikan kontrak (atau diundang untuk 
negosiasi kontrak dalam kasus layanan konsultasi).

3. Dua Tahap

Digunakan untuk pekerjaan yang besar dan kompleks 
(termasuk kontrak instalasi dan terima jadi) dan layanan 
nonkonsultasi yang bersifat khusus (misalnya, sistem 
teknologi informasi dan komunikasi)

Peserta tender hanya mengajukan proposal teknis pada tahap pertama dan, kemudian, 
penawaran tahap kedua dalam satu sampul yang berisi proposal keuangan dan revisi proposal 
teknis.

(i) Peserta tender pertama-tama mengajukan proposal teknis tanpa harga yang membahas 
persyaratan teknis yang dijelaskan dalam dokumen tender tahap pertama.

(ii) Proposal teknis dievaluasi oleh peminjam dan dibahas bersama peserta tender terkait 
yang memenuhi kriteria kualifikasi dan persyaratan teknis minimum.b Setiap kekurangan, 
penawaran yang tidak relevan, dan fitur teknis yang tidak memuaskan ditunjukkan kepada 
peserta tender, dan komentar dari peserta tender akan dievaluasi dengan saksama.c 
Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memastikan bahwa semua proposal teknis sesuai 
dengan standar teknis yang sama yang dapat diterima dan memenuhi solusi teknis yang 
disyaratkan oleh peminjam. Penawaran tahap pertama yang tidak memenuhi kriteria 
kualifikasi ditolak di tahap pertama.

(iii) Dokumen tender tahap kedua (yang kemungkinan juga mencakup revisi spesifikasi teknis) 
diberikan kepada setiap peserta tender tahap pertama yang memenuhi syarat, sebagai 
undangan untuk mengajukan revisi proposal teknis dan proposal keuangan, bersama 
dengan memorandum perubahan yang menjelaskan (i) revisi yang diperlukan untuk 
memenuhi spesifikasi teknis dan/atau (ii) perubahan persyaratan teknis minimum, jika 
ada.

(iv) Proposal teknis dan proposal keuangan tahap kedua dibuka secara bersamaan pada 
tanggal dan jam yang disebutkan oleh peminjam. Dalam menetapkan tanggal, peminjam 
harus memberi cukup waktu kepada peserta tender untuk memasukkan perubahan yang 
diperlukan bagi proposal teknis dan untuk mempersiapkan proposal keuangan.

(v) Penawaran dievaluasi dan diberi peringkat sesuai dengan dokumen tender, dan peserta 
tender peringkat pertama diberikan kontrak.

bersambung di halaman berikutnya

Tabel A3 sambungan
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4. Dua Tahap–Dua Sampul
Digunakan untuk barang, pekerjaan, dan layanan 
nonkonsultasi yang kompleks

Pada tahap pertama, peserta tender mengajukan dua sampul tersegel secara simultan—satu 
berisi proposal teknis dan yang lain berisi proposal finansial, yang dilampirkan sekaligus dalam 
satu sampul luar. Pada tahap kedua, peserta tender mengajukan satu sampul yang berisi 
proposal keuangan tambahan (revisi) dan revisi proposal teknis.

(i) Proposal teknis yang membahas persyaratan teknis yang tercantum dalam dokumen 
tender tahap pertama dibuka, sementara proposal keuangan tetap tersegel dan dipegang 
oleh peminjam.

(ii) Proposal teknis dievaluasi oleh peminjam dan dibahas bersama peserta tender terkait 
yang memenuhi kriteria kualifikasi dan persyaratan teknis minimum.b Setiap kekurangan, 
penawaran yang tidak relevan, dan fitur teknis yang tidak memuaskan ditunjukkan kepada 
peserta tender, dan komentar dari peserta tender akan dievaluasi dengan saksama.c 
Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memastikan bahwa semua proposal teknis sesuai 
dengan standar teknis yang sama yang dapat diterima dan memenuhi solusi teknis yang 
disyaratkan oleh peminjam. Penawaran tahap pertama yang tidak memenuhi kriteria 
kualifikasi ditolak di tahap pertama.

(iii) Dokumen tender tahap kedua (yang kemungkinan juga mencakup revisi spesifikasi teknis) 
diberikan kepada setiap peserta tender tahap pertama yang memenuhi syarat, sebagai 
undangan untuk mengajukan proposal keuangan tambahan (revisi) dan revisi proposal 
teknis, bersama dengan memorandum perubahan yang menjelaskan revisi terhadap 
penawaran tahap pertama yang diperlukan untuk memenuhi revisi spesifikasi teknis. 
Proposal keuangan tambahan berbeda dengan proposal keuangan awal hanya sejauh yang 
diperlukan bagi proposal teknis tahap pertama untuk memenuhi spesifikasi teknis final. 
Revisi proposal teknis, proposal keuangan awal, dan proposal keuangan tambahan dibuka 
pada tanggal dan jam yang tercantum dalam dokumen tender tahap kedua.

(iv) Penawaran dievaluasi dan diberi peringkat sesuai dengan dokumen tender, dan peserta 
tender peringkat pertama diberikan kontrak.

ADB = Asian Development Bank.
a Untuk semua prosedur tender: (i) penawaran dibuka pada tanggal, jam, dan tempat yang 
tercantum dalam dokumen tender atau diberitahukan kepada peserta tender; (ii) peserta tender 
atau perwakilannya dapat hadir secara langsung (atau online, jika digunakan tender elektronik); 
(iii) nama peserta tender dan informasi relevan lainnya, termasuk diskon, keberadaan jaminan 
penawaran atau pernyataan sebagai jaminan penawaran, jika sesuai, dibacakan dengan keras (dan 
ditampilkan secara online jika digunakan tender elektronik) dan direkam saat dibuka; (iv) salinan 
dari rekaman pembukaan penawaran segera dikirimkan kepada semua peserta tender (dan kepada 
ADB dalam hal tinjauan prakontrak); (v) penawaran yang diterima setelah waktu yang ditentukan, 
serta penawaran yang tidak dibuka dan tidak dibacakan dengan keras pada pembukaan 
penawaran, tidak dipertimbangkan; dan (vi) jika digunakan pengajuan penawaran elektronik, 
prosedur pembukaan penawaran online yang dapat diterima oleh ADB harus digunakan dan setiap 
rujukan kepada “sampul” akan digantikan oleh pengaturan elektronik yang ekuivalen.
b Dokumen penawaran harus memiliki fleksibilitas untuk mengizinkan peminjam mengajukan 
suatu penawaran ke tahap kedua tender bahkan jika penawaran itu tidak memenuhi salah satu 
atau semua persyaratan teknis minimum, misalnya, untuk memastikan tingkat kompetisi yang 
efektif pada tahap kedua, atau jika terbukti bahwa persyaratan teknis minimum tersebut tidak 
realistis, berlebihan, atau tidak cocok.
c Diskusi bermanfaat bagi peserta tender untuk memahami secara lebih baik persyaratan teknis 
peminjam dan bagi peminjam untuk memahami secara lebih baik solusi teknis yang tersedia. 
Namun, jika peminjam khawatir tentang transparansi diskusi tersebut, kemampuannya untuk 
mendiskusikan perkara teknis terutama dalam Bahasa Inggris, atau pengungkapan informasi 
tentang penawaran lain secara tidak sengaja, langkah klarifikasi dan diskusi dapat dihindari.

Sumber: Asian Development Bank.

Tabel A3 sambungan
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B. Prosedur Tender Satu Tahap versus Dua Tahap
A3.3 Untuk kontrak yang sederhana dan langsung, prosedur satu tahap 
biasanya sudah cukup. Namun, beberapa kontrak bisa jadi sangat kompleks 
sehingga tidak baik atau tidak praktis untuk mempersiapkan spesifikasi teknis 
lengkap bagi tender, seperti

(i) kontrak terima jadi (rancangan, pasokan, dan/atau konstruksi);
(ii) kontrak untuk fasilitas yang besar dan kompleks;
(iii) infrastruktur, peralatan, atau layanan nonkonsultasi yang kompleks 

atau rumit; atau
(iv) kontrak yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi yang 

kompleks. 

A3.4 Bahkan jika spesifikasi teknis telah lengkap, kompleksitas kontrak 
semacam itu berarti bahwa (i) mungkin terdapat isu atau kekurangan dalam 
spesifikasi atau pengaturan kontrak yang tidak diduga oleh peminjam atau 
konsultannya, dan/atau (ii) penawaran mungkin memiliki kekurangan yang tidak 
diduga oleh peserta tender akibat kesalahpahaman tentang spesifikasinya. Dalam 
proses satu tahap, isu semacam itu tidak dapat dibahas dalam tender setelah 
penawaran diajukan, sehingga menciptakan potensi risiko pelaksanaan dan 
keterlambatan atau bahkan kegagalan proses tender.

A3.5 Oleh karena itu, kontrak kompleks yang disebutkan di atas lebih baik 
dilakukan pengadaannya melalui prosedur tender dua tahap yang memberi 
kesempatan kedua baik kepada peminjam maupun peserta tender untuk 
menyadari dan mengatasi isu yang disalahpahami atau tidak diduga. Peserta tender 
juga memiliki kesempatan untuk menguji inovasi atau solusi teknis alternatif 
berdasarkan spesifikasi tanpa risiko penawarannya ditolak pada tahap pertama. Jika 
dilaksanakan dengan benar, proses ini menghasilkan penawaran yang kompetitif 
dan berkualitas yang dievaluasi secara transparan berdasarkan spesifikasi yang 
akurat, sehingga menjadikan pengadaannya berhasil.

A3.6 Dalam diskusi klarifikasi dengan peserta tender dan saat mengundang 
proposal teknis dan keuangan tahap kedua, kerahasiaan dan hak kekayaan 
intelektual dari proposal teknis tahap pertama setiap peserta tender harus dijaga, 
termasuk dalam setiap revisi terhadap spesifikasi.

A3.7 Kekurangan tender dua tahap adalah bahwa jika hanya ada satu 
penawaran tahap pertama yang memenuhi kriteria kualifikasi dan dianggap sesuai 
untuk maju ke tahap kedua, proses tender harus dibatalkan. Ini untuk menghindari 
situasi ketika peserta tender tunggal tersebut dapat mengajukan penawaran harga 
di tahap kedua tanpa menghadapi persaingan apa pun. Namun, situasi ini dapat 
dihindari melalui penggunaan tender dua tahap–dua sampul, yaitu proposal teknis 
tahap pertama disertai dengan proposal keuangan tersegel. Setelah finalisasi 
spesifikasi teknis pada akhir tahap pertama, proposal teknis yang telah direvisi 
dilampiri dengan revisi proposal keuangan. Revisi tersebut hanya membahas 
perubahan proposal teknis tahap pertama peserta tender yang diperlukan untuk 
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memenuhi perubahan spesifikasi teknis. Bahkan jika hanya ada satu penawaran 
yang diterima, proses dua tahap–dua sampul dapat berlanjut hingga pemberian 
kontrak, karena proposal keuangan tahap pertama peserta tender diajukan dalam 
lingkungan yang kompetitif dan terdapat kendali atas sejauh mana proposal 
keuangan tersebut dapat direvisi pada tahap kedua.



Lampiran 4: Pertimbangan Khusus untuk 
Pengadaan Teknologi Informasi

A. Pendahuluan
A4.1 Pengadaan teknologi informasi (IT) dan layanan yang berkaitan secara 
umum terbagi ke dalam dua kategori. Yang pertama relatif sederhana: pengadaan 
perangkat lunak, perangkat keras, dan layanan yang sudah tersedia luas (off-the-
shelf). Contoh umum pengadaan ini antara lain adalah laptop, desktop, printer, 
server dasar, ponsel pintar, dan aplikasi produktivitas, seperti pengolah kata dan 
spreadsheet. Ini biasanya disebut sebagai pengadaan “berjalan”, dalam arti bahwa 
pengadaan ini mengamankan sumber daya dasar untuk menjaga agar operasi tetap 
berjalan dan tidak bersifat strategis.

A4.2 Yang kedua jauh lebih kompleks, dan dapat mencakup sistem 
perencanaan sumber daya perusahaan, sistem keuangan dan perbankan inti, 
layanan pelaksanaan, pengujian, layanan terkelola, aplikasi internet, integrasi sistem, 
pengadaan penyedia layanan internet, pengalihdayaan dukungan IT, komunikasi 
infrastruktur lunak dan keras, sistem dan layanan keamanan siber, web hosting, dll. 
Pasar pasokan juga menjadi jauh lebih beragam. Pengadaan ini bergerak menjauhi 
solusi penyesuaian di-tempat dan dimiliki-klien dan bergerak ke arah solusi, seperti 
perangkat lunak sebagai layanan, perangkat keras sebagai layanan, layanan terkelola 
yang mengombinasikan keduanya, solusi berbasis internet, dan solusi hosting. Ini 
dapat dikatakan sebagai pengadaan “inovasi”.

A4.3 Setiap kategori memerlukan pendekatan yang berbeda secara 
fundamental terhadap pasar untuk mendapatkan nilai manfaat uang (VFM). 
Pengadaan berjalan sebaiknya menggunakan pendekatan tradisional penawaran 
dan penerimaan terhadap pasar. Mengingat sifat kebutuhannya yang berulang, 
pengadaan ini cocok untuk kesepakatan pasokan jangka panjang yang berdurasi 
sekitar 3 tahun. Pengadaan inovasi harus didekati dengan cara berbeda. Terdapat 
banyak contoh pengadaan IT yang gagal memberikan manfaat yang diharapkan 
baik di sektor publik maupun swasta, karena pengadaan untuk inovasi diperlakukan 
sebagai pengadaan berjalan yang akan menjadikan pasar menanggapi dengan cara 
yang seragam. Sesungguhnya tidak demikian. Pengadaan untuk inovasi seharusnya 
merupakan proses adaptif dan berulang. Ini digambarkan sebagai “lincah” dalam 
industri dan sepenuhnya konsisten dengan prinsip-prinsip inti pengadaan Asian 
Development Bank.
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B. Pengadaan Berjalan
A4.4 Pengadaan berjalan cocok untuk pengadaan perangkat keras, perangkat 
lunak, dan layanan yang sudah tersedia luas (off-the-shelf). Jika kebutuhan cukup 
besar dan berulang, dan terdapat manfaat bagi standardisasi operasional, misalnya, 
laptop, ponsel pintar, printer, dan aplikasi produktivitas, seperti pengolah kata 
atau spreadsheet, kebutuhan tersebut harus dimasukkan ke dalam kesepakatan 
pemasokan jangka panjang. Ini juga dapat digambarkan sebagai kontrak kerangka 
kerja dan biasanya berdurasi 3 tahun. Pengadaan ini ideal untuk dimasukkan ke 
dalam katalog, sebuah fungsionalitas yang disediakan oleh sistem pengadaan 
elektronik terbaik di kelasnya.

A4.5 Terdapat tiga kelebihan dengan agregasi ini, yang semuanya berkontribusi 
dalam pencapaian VFM yang lebih baik:

(i) Agregasi akan menghasilkan kontrak yang lebih menarik bagi 
pemasok dan hampir semua pemasok akan menawarkan tingkat 
diskon yang lebih baik untuk volume yang lebih besar.

(ii) Biaya transaksi dan waktu pengiriman akan turun secara signifikan 
untuk kebutuhan masa depan, karena semua akan dipenuhi melalui 
dokumen pemesanan di bawah kesepakatan pemasokan, bukan 
kegiatan pengadaan yang baru.

(iii) Biaya kepemilikan, servis, dan suku cadang atau penyimpanan bahan 
habis pakai (jika relevan) akan berkurang melalui standardisasi. 

A4.6 Pendekatan terhadap pasar akan tergantung pada apa yang dibeli. Jika 
item dari pemasok yang saling bersaing dapat dibandingkan, seperti laptop, printer, 
dan mesin fotokopi, metode pengadaan tradisional lebih sesuai. Permintaan 
penawaran (belanja) atau tender kompetitif terbuka akan memberi nilai terbaik 
dan dapat dilakukan kompetisi di antara merek yang berbeda. Dalam kasus ini, 
penting untuk memperhitungkan biaya bahan habis pakai dan servis ke dalam 
keputusan pembelian. Biaya ini seringkali lebih besar daripada biaya pembelian 
awalnya. Memprakirakan siklus hidup peralatan secara akurat mensyaratkan bahwa 
pemasok memberi informasi harga terkait biaya bahan habis pakai, dukungan, atau 
suku cadang yang sesuai, dan ini diperhitungkan ke dalam proses evaluasi. Sebisa 
mungkin, faktor siklus hidup ini harus dimasukkan ke dalam lingkup kontrak, agar 
penentuan harganya bisa dipastikan.

A4.7 Jika ada perangkat lunak atau perangkat keras spesifik yang perlu 
diintegrasikan ke dalam ekosistem IT yang sudah ada, seperti server, switch jaringan, 
akselerator jaringan area lokal, telekonferensi, atau versi pembaruan dari perangkat 
lunak lama, kompetisinya seringkali terbatas, dengan satu atau beberapa distributor 
terakreditasi di pasar. Pemasok besar perangkat lunak dan perangkat keras biasanya 
membatasi jumlah distributor yang digunakan sebagai saluran distribusi dan hanya 
akan memasok melalui distributor tersebut dan tidak secara langsung kepada klien.

A4.8 Kadang-kadang, distributor tersebut akan saling bersaing untuk 
memperoleh bisnis dengan pelanggan, walaupun kompetisi harga akan terbatas 
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pada margin yang diambil para distributor tersebut dari harga pemasok. Pemasok 
lain akan mengalokasikan pelanggan ke distributor berdasarkan sejumlah 
mekanisme, seperti pertama-datang–pertama-dilayani (first-come–first-served), 
lokasi geografis, atau sektor industri. Dalam kasus ini, kompetisi harga tidak 
dimungkinkan, dan penetapan harga harus dinegosiasikan.

A4.9 Oleh karena itu, sangat penting untuk mengidentifikasi dua isu dalam 
tahap perencanaan pengadaan untuk menentukan pendekatan yang optimal 
terhadap pasar: (i) pilihan dan hambatan untuk beralih dari perangkat keras, 
perangkat lunak, atau layanan lama yang saat ini digunakan organisasi dan (ii) 
struktur pasar. Ini akan menentukan apakah pendekatan kompetitif dapat dilakukan 
atau sebaiknya menggunakan pendekatan negosiasi dengan pemberian kontrak 
langsung.

A4.10 Jika kompetisi tidak dimungkinkan, perlu dicari tolok ukur alternatif 
guna memastikan VFM. Internet selalu merupakan titik awal yang berguna. Untuk 
pengadaan bernilai tinggi, layanan konsultasi khusus untuk mendapatkan nasihat 
baik terkait harga maupun negosiasi juga dapat digunakan.

C. Pengadaan untuk Inovasi
A4.11 Pengadaan untuk inovasi hampir selalu merupakan kegiatan lanjutan dari 
sebelumnya, sehingga bukan kegiatan yang independen dan berdiri sendiri. Terdapat 
kebutuhan untuk mempertahankan dan berintegrasi dengan infrastruktur perangkat 
lunak dan perangkat keras yang sudah ada, serta kapasitas in-house. Kebutuhan 
untuk mempertahankan nilai dan fungsi dari investasi yang sudah ada akan 
membatasi kemampuan untuk melakukan pengadaan secara kompetitif. Setelah 
keputusan investasi diambil, ini akan menghasilkan ketergantungan jangka panjang 
pada pemasok, karena biaya untuk beralih ke penggantinya seringkali sangat mahal.

A4.12 Secara tradisional, pengadaan IT untuk inovasi memiliki kinerja yang buruk 
dan seringkali memberikan hasil VFM yang sub-optimal. Terdapat beberapa alasan 
untuk ini:

(i) asumsi bahwa kompetisi akan selalu ada di pasar;
(ii) hubungan independen, berbasis konflik digunakan;
(iii) salah asumsi bahwa ini merupakan pasar pembeli, padahal pemasok 

terbaik di kelasnya selektif dalam memilih klien yang dilayani;
(iv) pengadaan sebagai berbasis kesesuaian, bukan berbasis hasil;
(v) teknologi berubah dengan cepat, sehingga teknologi yang dijelaskan 

dalam spesifikasi tender mungkin sudah ketinggalan zaman, tidak 
tersedia, dan/atau terlalu mahal saat kontrak pada akhirnya diberikan;

(vi) spesifikasi mungkin didefinisikan dengan buruk dan, dalam sejumlah 
kasus, dapat menyimpang secara signifikan dari kebutuhan bisnis 
yang sebenarnya;

(vii) penentuan biaya mungkin tidak akurat, biasanya jika kompleksitas 
kebutuhan dianggap remeh atau sejumlah tantangan teknis tidak 
diperhitungkan; dan/atau
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(viii) terdapat pola pikir untuk menyesuaikan, memaksakan banyak 
adaptasi di sisi pemasok agar cocok dengan sistem lama yang sudah 
ada sebelumnya, atau proses manual. 

A4.13 Barangkali tantangan terbesar dalam pengadaan IT adalah kesenjangan 
informasi dalam dua aspek: (i) pemasok mengenal fitur dan fungsionalitas 
produknya dengan baik, tetapi memiliki pengetahuan yang sangat sedikit tentang 
proses dan tujuan calon kliennya, kalau pun pengetahuan itu ada; dan (ii) hal 
sebaliknya berlaku bagi klien, walaupun dalam banyak kasus, tujuan tidak dijabarkan 
atau diidentifikasi dengan jelas sejak awal.

A4.14 Pola pikir penyesuaian ini juga dapat menimbulkan bahaya besar. 
Kebanyakan aplikasi dan sistem yang solid sesungguhnya sudah siap untuk 
langsung digunakan. Aplikasi dan sistem seperti ini relatif mudah dikonfigurasi jika 
pembeli bisa mengadaptasikan dirinya dengan sistem dan proses standar yang 
ditawarkan. Ini akan menjadi semakin mahal jika mulai ada permintaan untuk 
penyesuaian. Semakin banyak penyesuaian yang diminta, semakin tidak solid dan 
tidak stabil sistem tersebut. Selain itu, memelihara sistem yang disesuaikan agar 
tetap dalam kondisi operasional dan melalui pembaruan akan menjadi semakin 
mahal. Pesan intinya adalah bahwa pembeli harus, sebisa mungkin, memperhatikan 
mengenai risiko ketergantungan jangka panjang, sehingga pembelilah yang harus 
beradaptasi—bukan sistem yang diadaptasikan ke pembeli.

A4.15 Pengadaan IT untuk inovasi harus fleksibel, berulang, dan adaptif. 
Pengadaan ini hendaknya tidak diperlakukan sebagai proses linier. Jika diperlakukan 
sebagai proses linier, peluang gagal dalam pelaksanaan lebih tinggi daripada peluang 
berhasil.

A4.16 Jika merencanakan pengadaan IT, harus dipertimbangkan model 
non-tradisional. Pendekatan kualitatif harus diambil dan melibatkan riset pasar 
yang substansial. Ini dapat dilakukan melalui permintaan informasi (request for 
information - RFI). RFI harus terlebih dahulu mengidentifikasi pasar, kemudian 
menyaring dan mengurangi jumlah pemasok potensial berdasarkan metrik yang 
telah ditetapkan sebelumnya. Ini dapat mencakup

(i) kecocokan dengan infrastruktur yang sudah ada;
(ii) kecocokan dengan proses yang sudah ada;
(iii) keberadaan global;
(iv) pangsa pasar dan visi (perusahaan konsultan IT terkemuka secara 

konstan meninjau dan memperbarui pangsa pasar dan visi);
(v) kemampuan lokal untuk mendukung dan melaksanakan setiap solusi 

yang dibeli;
(vi) tingkat organisasi yang terlibat dengan pemasok (semakin tinggi, 

semakin baik); dan/atau
(vii) hubungan yang sebelumnya sudah terjalin dengan pemasok (semakin 

baik pemasok memahami klien, semakin baik kemungkinan kinerja 
pemasok). 
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A4.17 Tahap RFI akan menghasilkan daftar calon pemasok yang memenuhi 
syarat dan sesuai dan, terkadang, hanya satu pemasok. Jika terdapat lebih 
dari satu pemasok, terdapat dua pendekatan untuk menutup tahap seleksi. 
Yang pertama adalah mengundang pemasok yang masuk daftar pendek untuk 
mendemonstrasikan bukti konsep. Yang kedua adalah melakukan proses tender dua 
tahap atau multitahap.

A4.18 Dalam hal seleksi dilakukan berdasarkan bukti konsep (yang mungkin 
harus dibayar oleh pembeli), pemasok yang saling bersaing diminta untuk 
mendemonstrasikan kelayakan dan fungsi sistem atau aplikasinya dalam lingkungan 
pengujian pembeli. Pemasok juga akan diminta untuk memberi proposal anggaran 
untuk lisensi atau berlangganan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Kriteria seleksi 
harus ditentukan sebelumnya, dibagikan dengan pemasok yang saling bersaing, dan 
merupakan kombinasi antara kecocokan dan fungsionalitas terbaik. Opsi untuk 
melakukan negosiasi harga dan lingkup secara simultan melalui proses negosiasi 
kompetitif harus tersedia.

A4.19 Opsi kedua, yaitu mengadopsi proses tender multitahap, lebih dekat 
dengan metode pengadaan tradisional dan biasanya akan lebih siap untuk diterima 
oleh lembaga pengawas. Peserta tender diminta untuk mengajukan proposal 
teknis awal tanpa harga berdasarkan spesifikasi teknis yang didefinisikan dengan 
baik, dengan risiko rancangan ditanggung oleh klien, atau berdasarkan spesifikasi 
fungsional atau kinerja, untuk menarik solusi teknis yang mungkin inovatif atau 
belum dikenal klien. Ini kemudian ditinjau dan dievaluasi. Peserta tender kemudian 
diinformasikan tentang modifikasi yang harus dilakukan pada proposalnya agar 
memiliki standar yang dapat dibandingkan dan diundang untuk memperbarui 
proposal awalnya. Setelah semua proposal teknis berada pada dasar yang cukup 
serupa sehingga memungkinkan perbandingan setara, pemasok diundang untuk 
mengajukan proposal harga.

A4.20 Dalam kedua situasi tersebut, harga tetap menjadi pertimbangan yang 
penting, tetapi sekunder. Secara umum, ini harus diberikan bobot sebesar 10% 
hingga 40%.

A4.21 Tata kelola merupakan isu penting dan setiap evaluasi untuk mendukung 
usulan seleksi diharapkan akan mencakup

(i) ekspektasi biaya investasi, baik langsung maupun tidak langsung di 
sepanjang siklus hidupnya;

(ii) fungsionalitas yang diberikan oleh investasi tersebut;
(iii) peningkatan efisiensi yang dihasilkannya;
(iv) potensi investasi yang sudah dikeluarkan (sunk cost) dan biaya 

beralih, misalnya biaya yang dianggap hangus jika pembeli tidak 
memperpanjang hubungan;

(v) pentingnya investasi dan/atau kekritisan peralatan, sistem, atau 
layanan operasi (rendah, medium, atau tinggi);

(vi) ekspektasi jangka waktu hubungan, biasanya lebih panjang daripada 
kontrak awal;
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(vii) alternatif untuk peralatan, sistem, atau layanan yang ada, termasuk 
biayanya; dan

(viii) titik waktu untuk melakukan tinjauan penuh terhadap investasi. 

A4.22 Direkomendasikan untuk membentuk komite pengarah pengadaan 
atau struktur serupa untuk mengawasi proses mulai dari konseptualisasi hingga 
penyelesaian. Tim pelaksanaan harus memberikan laporan secara periodik 
kepada komite pengarah. Komite pengarah biasanya terdiri dari kepala unit bisnis 
fungsional; kepala IT; kepala pengadaan; dan, jika terdapat implikasi bagi sistem 
keuangan, kepala keuangan.



Lampiran 5: Contoh Rencana Pengadaan

A5.1 Contoh sederhana ini menggambarkan rencana pengadaan yang akan 
disusun oleh peminjam, dengan dukungan dari Asian Development Bank (ADB). 
Setelah selesai, rencana ini diunggah ke Sistem Tinjauan Pengadaan (PRS) ADB, 
untuk ditinjau dan dipertimbangkan guna memperoleh keterangan no-objection 
dari ADB. Contoh yang disajikan di sini menggunakan format yang berlaku pada 
Juni 2018. Namun, format tersebut dapat berubah. Versi terbaru tersedia di PRS. 
Contoh ini murni bersifat indikatif dan tidak memiliki kaitan dengan proyek nyata 
mana pun, dan ADB juga tidak menyetujui pengaturan pengadaan serupa dalam 
proyek yang sebenarnya.

Rencana Pengadaan
A. Data Dasar

Nama Proyek: National Highway Development Project

Nomor Proyek: 11111 Nomor Persetujuan: 1111

Negara: Lembaga Penanggung Jawab: National 
Highway Authority

Klasifikasi Pengadaan Proyek: Kategori A Lembaga Pelaksana: 

Risiko Pengadaan Proyek: Tinggi

Nilai Pembiayaan Proyek: 
$250.000.000
Pembiayaan ADB: 
$200.000.000
Pembiayaan Bersama (Dikelola ADB): 
$35.000.000
Pembiayaan Non-ADB: 
$15.000.000

Tanggal Selesai Proyek: September 2023

Tanggal Rencana Pengadaan Pertama: 
Juni 2018

Tanggal Rencana Pengadaan Ini: Juni 2018

Durasi Rencana Pengadaan (dalam bulan): 
18

Pemberian Kontrak di 
Muka: Tidak 

Pengadaan Secara 
Elektronik: Tidak
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B. Metode, Tinjauan, dan Rencana Pengadaan
Kecuali jika disetujui berbeda oleh ADB, metode berikut ini berlaku untuk 
pengadaan barang, pekerjaan, layanan nonkonsultasi, dan layanan konsultasi.

Pengadaan Barang, Pekerjaan, dan Layanan Nonkonsultasi

Metode Komentar

Tender kompetitif terbuka dengan iklan 
nasional untuk barang

Material jalan dan peralatan tersedia secara 
lokal dan pasar lokal kompetitif

Tender kompetitif terbuka dengan iklan 
internasional untuk pekerjaan

Kontraktor lokal tidak berpengalaman dalam 
pembangunan jalan raya terbaik di kelasnya dan 
iklan internasional diperlukan

Layanan Konsultasi

Metode Komentar

Tender kompetitif terbuka dengan iklan 
internasional, menggunakan seleksi 
berbasis-kualitas dan berbasis-biaya untuk 
layanan konsultasi

Satu konsultan pengawasan konstruksi 
dibutuhkan dan iklan internasional diperlukan

C. Daftar Paket Pengadaan Aktif (Kontrak)
Tabel berikut ini mencantumkan daftar kontrak barang, pekerjaan, layanan 
nonkonsultasi, dan konsultasi yang kegiatan pengadaannya sedang berlangsung 
atau diharapkan untuk dimulai dalam durasi rencana pengadaan.

Barang, Pekerjaan, dan Layanan Nonkonsultasi

Nomor 
Paket

Deskripsi 
Umum

Perkiraan 
Nilai ($)

Metode 
Pengadaan Tinjauan

Prosedur 
Tender

Tanggal Iklan 
(triwulan, tahun) Komentar

CW1 Pembukaan 
lahan dan 
perataan tanah

20.000.000 OCB Prakontrak 1S1E Triwulan 3, 2018 Iklan: Internasional 
untuk CW1 dan 
CW2, Nasional 
untuk EQ1

Jumlah kontrak: 4

Prakualifikasi 
peserta tender: 
Tidak

Preferensi 
domestik 
diberlakukan: Tidak

Pemberian kontrak 
di muka: Tidak

CW2 Pembangunan 
jalan raya dari 
km 0 hingga 
km 100 (dalam 
dua lot 50 km)

Lot 1:  
40.000.000

OCB Prakontrak 1S1E Triwulan 4, 2019

Lot 2: 
60.000.000

OCB Prakontrak 1S1E Triwulan 4, 2019

EQ1 Material jalan 80.000.000 OCB Prakontrak 1S1E Triwulan 1, 2019

bersambung di halaman berikutnya
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Barang, Pekerjaan, dan Layanan Nonkonsultasi

Nomor 
Paket

Deskripsi 
Umum

Perkiraan 
Nilai ($)

Metode 
Pengadaan Tinjauan

Prosedur 
Tender

Tanggal Iklan 
(triwulan, tahun) Komentar

Dokumen tender: 
Barang dan 
pekerjaan besar

Pengadaan secara 
elektronik: Tidak

1S1E = satu tahap–satu sampul, km = kilometer, OCB = tender kompetitif terbuka, Q = triwulan.

Layanan Konsultasi

Nomor 
Paket

Deskripsi 
Umum

Perkiraan 
Nilai ($)

Metode 
Pengadaan Tinjauan

Prosedur 
Tender

Tanggal Iklan 
(triwulan, tahun) Komentar

CS1 Konsultan 
pengawasan 
konstruksi

5.000.000 QCBS Prakontrak STP Triwulan 3, 2018 Jenis: Perusahaan

Penugasan: 
Internasional

Rasio Kualitas-
Biaya (jika berlaku): 
80:20

Prakualifikasi 
peserta tender: Ya

Preferensi 
domestik 
diberlakukan: Tidak

Pemberian kontrak 
di muka: Tidak

Pengadaan secara 
elektronik: Tidak

Q = triwulan, QCBS = seleksi berbasis-kualitas dan berbasis-biaya, STP = proposal teknis sederhana.

Tabel sambungan
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D. Daftar Paket Indikatif (Kontrak) yang Dibutuhkan 
dalam Proyek

Tabel berikut ini mencantumkan daftar kontrak barang, pekerjaan, layanan 
nonkonsultasi, dan konsultasi yang kegiatan pengadaannya diharapkan untuk 
dimulai melampaui durasi rencana pengadaan dan di sepanjang usia proyek (yaitu, 
kontrak barang, pekerjaan, layanan nonkonsultasi, dan konsultasi yang diperkirakan 
akan melampaui durasi rencana pengadaan saat ini).

Barang, Pekerjaan, dan Layanan Nonkonsultasi

Nomor 
Paket

Deskripsi 
Umum

Perkiraan 
Nilai ($)

Metode 
Pengadaan Tinjauan

Prosedur 
Tender

Tanggal Iklan 
(triwulan, tahun) Komentar

CW3 Akses jalan 
raya dan jalan 
penghubung

30.000.000 OCB Prakontrak 1S1E Triwulan 1, 2022 Iklan: Internasional

Jumlah kontrak: 1

Prakualifikasi 
peserta tender: 
Tidak

Preferensi 
domestik 
diberlakukan: Tidak

Pemberian kontrak 
di muka: Tidak

Dokumen tender: 
Pekerjaan besar

Pengadaan secara 
elektronik: Tidak

1S1E = satu tahap–satu sampul, OCB = tender kompetitif terbuka, Q = triwulan.

Layanan Konsultasi

Nomor 
Paket

Deskripsi 
Umum

Perkiraan 
Nilai ($)

Metode 
Seleksi Tinjauan

Jenis 
Proposal

Tanggal Iklan
(triwulan, tahun) Komentar

[Tidak 
Ada]

Jenis:

Penugasan:

Rasio Kualitas-
Biaya (jika berlaku):

Prakualifikasi 
peserta tender:

Preferensi domestik 
diberlakukan:

Pemberian kontrak 
di muka:

Pengadaan secara 
elektronik:
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E. Daftar Kontrak yang Telah Diberikan dan 
Diselesaikan

Tabel berikut ini mencantumkan daftar kontrak yang telah diberikan dan 
diselesaikan untuk barang, pekerjaan, layanan nonkonsultasi, dan konsultasi.

Barang, Pekerjaan, dan Layanan Nonkonsultasi

Nomor 
Paket

Deskripsi 
Umum Nilai Kontrak 

Tanggal 
Persetujuan 
Pemberian 

Kontrak oleh ADB
Tanggal 

Penyelesaian Komentar

[Tidak Ada]  

ADB = Asian Development Bank.

Layanan Konsultasi

Nomor 
Paket

Deskripsi 
Umum Nilai Kontrak 

Tanggal 
Persetujuan 
Pemberian 

Kontrak oleh ADB
Tanggal 

Penyelesaian Komentar

[Tidak Ada]  

ADB = Asian Development Bank.

F. Pembiayaan Non-ADB
Tabel berikut ini mencantumkan daftar kontrak barang, pekerjaan, layanan 
nonkonsultasi, dan konsultasi di sepanjang usia proyek, yang dibiayai dari sumber 
non-ADB.

Barang, Pekerjaan, dan Layanan Nonkonsultasi

Deskripsi Umum
Perkiraan Nilai 
(kumulatif, $) 

Perkiraan Jumlah 
Kontrak

Metode 
Pengadaan Komentar

EQ2 – 
Pemeliharaan dan 
servis jalan

15.000.000 1 OCB Dibiayai oleh 
dana rekanan dari 
National Highway 
Authority

Rencana iklan: 
Triwulan 1, 2022

Iklan: Nasional

bersambung di halaman berikutnya
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Barang, Pekerjaan, dan Layanan Nonkonsultasi

Deskripsi Umum
Perkiraan Nilai 
(kumulatif, $) 

Perkiraan Jumlah 
Kontrak

Metode 
Pengadaan Komentar

Prakualifikasi 
peserta tender: 
Tidak

Preferensi 
domestik 
diberlakukan: 
Tidak

Pemberian kontrak 
di muka: Tidak

Dokumen tender: 
Barang

Pengadaan secara 
elektronik: Tidak

OCB = tender kompetitif terbuka.

Layanan Konsultasi

Deskripsi Umum
Perkiraan Nilai 
(kumulatif, $) 

Perkiraan Jumlah 
Kontrak

Metode 
Pengadaan Komentar

[Tidak Ada]  

Tabel sambungan



Perencanaan Pengadaan Strategis
Buku Panduan Mengenai Pengadaan

Buku panduan ini ditujukan untuk membantu peminjam dalam menyusun strategi 
pengadaan dan rencana pengadaan untuk proyek yang dibiayai seluruhnya 
atau sebagian dari pinjaman atau hibah ADB, atau dari dana yang dikelola ADB. 
Perencanaan pengadaan yang efektif dan strategis membantu memastikan bahwa 
pendekatan pengadaan yang sesuai dengan kebutuhan dikembangkan demi mencapai 
nilai manfaat uang dan tujuan pembangunan proyek. Buku panduan ini memungkinkan 
peminjam untuk mengambil pendekatan yang fleksibel dalam menyusun strategi 
pengadaan dan rencana pengadaan, dengan menggunakan perangkat dan teknik 
yang secara luas digunakan di berbagai organisasi sektor publik dan swasta untuk 
memberikan intelijen yang diperlukan untuk mengambil keputusan pengadaan yang 
solid.

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.

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