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TENTANG PUBLIKASI INI

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

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

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

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

kepemilikan yang sesuai

Efisiensi Kualitas Fleksibilitas

• Biaya transaksi turun
• Keterampilan 

meningkat
• Penggunaan teknologi 

tingkat tinggi 
meningkat

• Perencanaan 
pengadaan yang lebih 
baik

• Bantuan dan 
dukungan bagi sistem 
pengadaan secara 
elektronik

• Dukungan manajemen 
kontrak

• Penyelesaian 
pengaduan dengan 
cepat

• Proses pengadaan yang 
lebih baik di negara 
berkembang anggota 
ADB 

• Perencanaan pengadaan 
yang lebih baik

• Tata kelola
• Kontrak dengan kriteria 

kinerja yang jelas
• Jumlah pengaduan yang 

sedikit
• Proses ADB yang lebih 

baik

• Tender kompetitif 
terbuka

• Desentralisasi
• Akreditasi untuk 

pengaturan pengadaan 
alternatif

• Keputusan berbasis 
prinsip

• Perencanaan pengadaan 
yang lebih baik

• Pelimpahan 
kewenangan

• Penawaran dengan 
pembobotan untuk 
berbagai kriteria 
proposal

Keadilan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Buku panduan ini memperlihatkan bagaimana penggunaan proses prakualifikasi 
yang kuat akan bermanfaat dan menunjukkan bagaimana proses tersebut dapat 
diterapkan dalam operasi ADB. Buku panduan ini membedakan antara upaya yang 
diperlukan selama prakualifikasi dan tahap tender dalam siklus pengadaan. Selama 
tahap prakualifikasi, peminjam (atau penerima hibah) menilai kecocokan pendaftar 
untuk mengerjakan sebuah proyek sebelum mengundangnya untuk mengajukan 
penawaran.

Fitur-fitur berikut adalah hal baru dalam proses prakualifikasi:

• kemampuan untuk membatasi jumlah pendaftar lolos kualifikasi yang akan 
diundang untuk mengajukan penawaran dan

• kriteria mengenai riwayat kegagalan pelaksanaan kontrak. 

Upaya prakualifikasi yang kuat dapat

Meningkatkan Efisiensi dan Mengurangi Waktu Pengadaan
• Memastikan bahwa hanya pendaftar yang memenuhi persyaratan proyek—

termasuk dalam hal pengalaman dan kemampuan—yang diundang untuk 
mengajukan penawaran, sambil sekaligus memungkinkan persaingan yang 
sehat.

Memastikan Kualitas
• Kemampuan untuk membatasi jumlah pendaftar lolos kualifikasi yang akan 

diundang untuk mengajukan penawaran (baru dalam buku panduan ini) 
akan membawa hasil berkualitas lebih tinggi dengan mengurangi jumlah 
peserta tender agar mudah dikelola dari antara para pendaftar yang paling 
memiliki kualifikasi.

Mengurangi Risiko dan Meningkatkan Nilai Manfaat Uang
• Ketentuan untuk menangani riwayat kegagalan pelaksanaan kontrak di 

antara peserta tender akan mengurangi risiko dan meningkatkan nilai 
manfaat uang.



I. Pendahuluan

1.1 Buku panduan ini ditujukan untuk memberi kejelasan mengenai berbagai 
keadaan yang sesuai untuk melakukan prakualifikasi—dan proses yang akan 
diikuti—dalam proyek yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dari pinjaman atau 
hibah Asian Development Bank (ADB), atau dari dana yang dikelola ADB. Peraturan 
Pengadaan untuk Peminjam ADB: Barang, Pekerjaan, Layanan Nonkonsultasi dan 
Konsultasi (2017, sesuai dengan perubahannya dari waktu ke waktu) memasukkan 
prakualifikasi sebagai mekanisme yang ditujukan untuk memastikan bahwa hanya 
pendaftar yang memiliki kemampuan dan sumber daya memadai yang dapat 
mengajukan penawaran bagi pasokan barang, pekerjaan, dan layanan.

1.2 Prakualifikasi adalah proses yang dikaitkan dengan tender kompetitif 
terbuka; dalam hal ini peminjam (atau penerima hibah) menilai kecocokan pendaftar 
untuk melaksanakan kontrak spesifik sebelum mengundangnya untuk mengajukan 
penawaran. Secara umum, seluruh pendaftar yang memenuhi kriteria prakualifikasi 
minimum akan diundang untuk mengajukan penawaran. Mungkin ada beberapa 
keadaan ketika diinginkan untuk membatasi jumlah pendaftar lolos prakualifikasi 
yang akan diundang untuk mengajukan penawaran (bagian III buku panduan ini).

1.3 Proses prakualifikasi berbeda dengan proses penawaran—yang 
berkonsentrasi pada aspek teknis dan keuangan penawaran secara spesifik.

1.4 Prosedur prakualifikasi yang dijelaskan dalam buku panduan ini berlaku 
bagi pengadaan, di antaranya, (i) barang; (ii) pekerjaan besar dan kompleks; (iii) 
instalasi: rancangan, pasokan, dan pemasangan; serta (iv) proyek rancang-dan-
bangun, sehingga mengharuskan peserta tender (atau sekelompok peserta tender) 
untuk memperlihatkan kapasitasnya, dengan pengalaman yang cocok bagi jenis 
pekerjaan dan teknologi konstruksi yang tercakup dalam kontrak.

1.5 Dalam hal layanan konsultasi, prakualifikasi dimasukkan dalam konteks 
proses pembuatan daftar pendek (shortlisting) perusahaan dan dibahas dalam 
Buku Panduan Mengenai Layanan Konsultasi yang Dikelola oleh Peminjam ADB. 
Prakualifikasi layanan nonkonsultasi dibahas dalam Buku Panduan Mengenai 
Layanan Nonkonsultasi yang Dikelola oleh Peminjam ADB.

1.6 Proses prakualifikasi adalah hal yang opsional dan sebaiknya hanya 
digunakan atas dasar “kesesuaian dengan kebutuhan”, yaitu jika sifat dan 
kompleksitas kontraknya sedemikian rupa sehingga nilai yang dihasilkan 
prakualifikasi dalam proses pengadaan akan melebihi biaya dan risiko terkait 
prakualifikasi. Prakualifikasi mungkin sesuai dalam keadaan-keadaan yang 
dijelaskan dalam Kotak 1.
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Kotak 1
Keadaan-Keadaan yang Mungkin Sesuai untuk Prakualifikasi
• Pekerjaan besar atau kompleks
• Peralatan yang dirancang khusus
• Instalasi industri yang kompleks
• Sistem informasi dan teknologi yang kompleks
• Teknologi tingkat tinggi
• Kontrak terima jadi (turnkey), kontrak rancang-dan-bangun
• Segala kontrak yang memerlukan biaya tinggi untuk penyiapan penawaran terperinci, 

sehingga mungkin akan mengurangi minat partisipasi
• Jika peserta tender yang kemungkinan akan memenuhi kualifikasi jumlahnya besar
• Jika diperlukan untuk membuat “daftar siaga” peserta tender yang sudah lolos 

prakualifikasi agar sekelompok kontrak dapat diberikan seiring waktu

Sumber: Asian Development Bank.

1.7 Gambar 1 memperlihatkan di mana proses prakualifi kasi terjadi dalam 
siklus pengadaan ADB.1

1 Prakualifi kasi dapat berlangsung sejak dini, yaitu sejak tahap konseptualisasi dan pemrosesan 
proyek.

SIKLUS 
PENGADAAN

Keadila

n
Nilai Manfaat 

Uang

Kualitas

Efi
sie

ns
i

Keekonomian
Transparansi

Konseptualisasi Proyek

Perencanaan Pengadaan
Rencana Pengadaan

 Penilaian Risiko Pengadaan 
Proyek

Manual Administrasi Proyek

Bantuan Teknis Transaksi
Kategorisasi Risiko Pengadaan

Dokumen Tender
Pemberian Kontrak

Rencana Manajemen Kontrak

Umpan Balik atau Evaluasi

Manajemen Pelaksanaan 
dan Kontrak

Laporan Penyelesaian Proyek
Penutupan Kontrak

Pembelajaran

Strategi Kemitraan Negara
Penilaian Risiko Pengadaan di Penilaian Risiko Pengadaan di 

Tingkat Negara dan Tingkat Negara dan 
Sektor/LembagaSektor/Lembaga

Evaluasi Penawaran
Laporan Evaluasi

Tender

Gambar 1: Prakualifi kasi dalam Siklus Pengadaan ADB

Sumber: Asian Development Bank.

Prakualifikasi



II. Kelebihan dan Kekurangan 
Prakualifikasi

A. Kelebihan
2.1 Prakualifikasi memiliki sejumlah kelebihan bagi calon peserta tender dan 
juga bagi peminjam, beberapa di antaranya ditampilkan dalam Tabel 1.

Tabel 1: Kelebihan Prakualifikasi

Kelebihan
Calon Peserta 

Tender Peminjam
Menyaring calon peserta tender untuk persyaratan 
dan kemampuan khusus yang spesifik bagi kontrak 
bersangkutan

 

Calon peserta tender menghindari biaya tender jika 
tidak memiliki kualifikasi memadai 
Mengurangi atau menghilangkan kebutuhan untuk 
mengevaluasi penawaran dari peserta tender yang 
kualifikasinya buruk

 

Memungkinkan calon peserta tender untuk 
memahami persyaratan minimum, sehingga 
memberi kesempatan bagi calon peserta tender 
tersebut agar dapat bergabung dengan peserta 
tender lain yang sudah lolos prakualifikasi untuk 
mengajukan penawaran kontrak

 

Membangun keyakinan bahwa pesaing yang 
kualifikasinya buruk akan dikecualikan sehingga 
tidak dapat mengajukan penawaran rendah yang 
tidak realistis



Memungkinkan untuk mengubah strategi 
pengambilan sumber daya (sourcing) sebagai 
tanggapan terhadap taraf minat dari calon peserta 
tender yang berkualifikasi



Mengungkap potensi konflik kepentingan para 
calon peserta tender dengan pihak lainnya yang 
terlibat dalam prakualifikasi

 

Memungkinkan identifikasi calon peserta tender 
yang memenuhi syarat untuk preferensi domestik, 
jika berlaku

 

Sumber: Asian Development Bank.
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B. Kekurangan
2.2. Potensi kekurangan prakualifikasi termasuk

(i) prakualifikasi mungkin meningkatkan waktu proses pengadaan secara 
keseluruhan; dan

(ii) prakualifikasi mungkin memfasilitasi korupsi dan kolusi di antara para 
pendaftar, mengingat identifikasi pendaftar lolos prakualifikasi akan 
dibuka untuk umum.



III. Pertimbangan dalam Menggunakan 
Prakualifikasi

3.1 Beberapa faktor harus mendapat pertimbangan khusus dalam 
memutuskan apakah akan menggunakan prakualifikasi:

(i) membatasi jumlah peserta tender,
(ii) perlakuan atas “lot” berganda, dan
(iii) perlakuan terhadap subkontraktor. 

A. Membatasi Jumlah Peserta Tender
3.2 Secara umum, seluruh pendaftar yang memenuhi kriteria prakualifikasi 
minimum seharusnya akan diundang untuk mengajukan penawaran. Namun, 
peraturan pengadaan 2017 (dalam Lampiran 3, paragraf 19) memungkinkan 
peminjam untuk membatasi jumlah pendaftar lolos prakualifikasi yang akan 
diundang untuk mengajukan penawaran kontrak, dengan catatan bahwa

(i) segala kriteria yang digunakan untuk membatasi jumlah pendaftar 
lolos prakualifikasi yang akan diundang untuk mengajukan penawaran, 
disebutkan dengan jelas dalam dokumen prakualifikasi, serta

(ii) mengambil tindakan ini tidak akan membatasi kompetisi yang adil. 

3.3 Pembatasan jumlah pendaftar lolos prakualifikasi yang akan diundang 
untuk mengajukan penawaran sebaiknya digunakan secara hati-hati dan hanya 
dalam keadaan-keadaan berikut:

(i) Jika perencanaan pengadaan strategis menunjukkan bahwa lembaga 
penanggung jawab memiliki kapasitas untuk mengelola prosesnya 
secara efektif (lihat Buku Panduan Mengenai Perencanaan Pengadaan 
Strategis).

(ii) Jika keahlian yang relevan tidak dapat teridentifikasi dari kriteria 
prakualifikasi standar, misalnya dalam proyek yang sangat 
terspesialisasi atau yang melibatkan teknologi tingkat tinggi (lihat Buku 
Panduan Mengenai Teknologi Tingkat Tinggi).

(iii) Jika cara untuk menyampaikan hasil proyek memerlukan inovasi, atau 
jika hasil proyek dapat disampaikan dengan beberapa cara.

(iv) Jika penilaian pasar menunjukkan bahwa kemungkinan ada sejumlah 
besar pendaftar yang akan lolos prakualifikasi. 
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3.4 Pembatasan jumlah pendaftar lolos prakualifikasi yang akan diundang 
untuk mengajukan penawaran bisa melalui kriteria prakualifikasi “berdasarkan skor”. 
Kriteria tersebut berkaitan dengan persyaratan khusus proyek yang diberi skor 
mengikuti skala pemberian skor yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga dapat 
dihitung skor keseluruhan masing-masing pendaftar agar diperoleh perbandingan 
kemampuan relatif seluruh pendaftar. Kriteria prakualifikasi berdasarkan skor 
digunakan di samping kriteria prakualifikasi lolos/gugur.

3.5 Dua metode dapat digunakan untuk mengurangi jumlah pendaftar lolos 
prakualifikasi yang akan diundang untuk mengajukan penawaran:

(i) metodologi skor cut-off minimum dan
(ii) metodologi peringkat skor. 

3.6 Metodologi skor cut-off minimum meliputi penetapan skor minimum 
dalam kriteria prakualifikasi dengan pemberian skor, yang harus dipenuhi pendaftar 
agar lolos prakualifikasi. Dalam metodologi ini, semua pendaftar yang mampu 
mencapai skor cut-off minimum harus diundang untuk mengajukan penawaran.

3.7 Metodologi peringkat meliputi seleksi sejumlah pendaftar dengan skor 
tertinggi yang akan diundang untuk mengajukan penawaran. Jumlah pendaftar yang 
akan diundang untuk mengajukan penawaran harus disebutkan dalam dokumen 
prakualifikasi.

3.8 Guna memastikan bahwa pendaftar yang diundang untuk mengajukan 
penawaran sudah memiliki kualitas yang sesuai, peminjam sebaiknya 
menggabungkan metodologi peringkat dan metodologi skor cut-off minimum, 
dengan menyebutkan dalam dokumen prakualifikasi bahwa hanya jumlah (atau 
rentang) pendaftar tertentu yang mampu memenuhi skor cut-off minimum yang 
telah ditetapkan, yang akan diundang untuk mengajukan penawaran.

3.9 Penilaian pasar dan sifat kontrak harus menjadi masukan dalam 
menentukan pilihan metodologi. Sebagai contoh, jika penilaian menunjukkan 
bahwa sejumlah besar pendaftar kemungkinan akan lolos prakualifikasi, atau jika 
pendaftar yang kemungkinan akan lolos prakualifikasi tidak diketahui jumlahnya, 
pendekatan peringkat mungkin lebih cocok. Jika pertimbangan utamanya adalah 
kemampuan peserta tender, skor cut-off minimum mungkin akan lebih cocok (jika 
membatasi pendaftar lolos prakualifikasi masih dianggap tepat dalam keadaan 
tersebut). Jika penilaian pasar menunjukkan jumlah pendaftar yang sedikit, 
penggunaan prakualifikasi mungkin bukan opsi yang tepat. Sebagai gantinya, lebih 
baik menggunakan pasca-kualifikasi dengan kriteria kualifikasi yang sesuai.

3.10 Contoh evaluasi prakualifikasi yang menggunakan kriteria prakualifikasi 
lolos/gugur dan kriteria prakualifikasi dengan pemberian skor guna membatasi jumlah 
peserta tender, dengan metodologi skor cut-off minimum, ditampilkan pada Gambar 2.2 
Perhatikan bahwa kriteria prakualifikasi yang diberi skor dan skala pemberian skor yang 

2 Perhatikan bahwa dalam contoh ini, skor cut-off minimum yang digunakan adalah 80%.
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Kriteria Evaluasi 
Prakualifikasi

Metode 
Pemberian 

Skor

Pendaftar 
A

Pendaftar 
B

Pendaftar 
C

Pendaftar 
D

Pendaftar 
E

Pendaftar 
F

Pendaftar 
G

Langkah 1: Kriteria Prakualifikasi Lolos/Gugur

Memenuhi Syarat Lolos/
Gugur

Lolos Lolos Lolos Lolos Lolos Lolos Lolos

Riwayat 
Kegagalan 
Pelaksanaan 
Kontrak

Lolos/
Gugur

Lolos Lolos Gugur Lolos Lolos Lolos Lolos

Keadaan 
Keuangan

Lolos/
Gugur

Lolos Lolos Lolos Lolos Lolos Lolos Lolos

Omzet Tahunan 
Rata-rata

Lolos/
Gugur

Lolos Lolos Lolos Gugur Lolos Lolos Lolos

Kapasitas Teknis Lolos/
Gugur

Lolos Lolos Lolos Lolos Lolos Lolos Lolos

Pengalaman 
(kontrak dengan 
ukuran dan sifat 
serupa)

Lolos/
Gugur

Lolos Lolos Gugur Lolos Lolos Lolos Lolos

Pengalaman 
(kegiatan utama)

Lolos/
Gugur

Lolos Lolos Lolos Lolos Lolos Lolos Lolos

Hasil Langkah 1 Lolos/
Gugur

Lolos Lolos Gugur Gugur Lolos Lolos Lolos

Langkah 2: Kriteria Prakualifikasi yang Diberi Skor (Digunakan untuk membatasi peserta tender.  
Diberi skor dengan skala 0 sampai 5.)

Pengalaman 
(jumlah kontrak 
dengan ukuran 
dan sifat serupa 
yang berhasil 
diselesaikan 
dengan baik 
dalam 5 
tahun terakhir 
melampaui 
persyaratan 
minimum)

Skor 4 3 Tidak 
diberi 
skor

Tidak 
diberi 
skor

2 4 3

Memperlihatkan 
Inovasi yang 
Digunakan 
dalam Proyek 
Sebelumnya

Skor 4 3 Tidak 
diberi 
skor

Tidak 
diberi 
skor

2 5 5

Gambar 2: Contoh Penggunaan Kriteria yang Diberi Skor untuk Membatasi 
Peserta Tender, dengan Menggunakan Metode Skor Minimum

continued on next page
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Kriteria Evaluasi 
Prakualifikasi

Metode 
Pemberian 

Skor

Pendaftar 
A

Pendaftar 
B

Pendaftar 
C

Pendaftar 
D

Pendaftar 
E

Pendaftar 
F

Pendaftar 
G

Metodologi Awal 
untuk Proyek

Skor 3 3 Tidak 
diberi 
skor

Tidak 
diberi 
skor

3 5 3

Contoh Proses 
dan Sistem 
Manajemen 
Kualitas yang 
Diterapkan 
Pada Proyek 
Sebelumnya

Skor 5 3 Tidak 
diberi 
skor

Tidak 
diberi 
skor

2 4 4

Proses dan Sistem 
Manajemen 
Risiko

Skor 5 3 Tidak 
diberi 
skor

Tidak 
diberi 
skor

3 5 5

Hasil Langkah 2 Rata-rata 84% 60% Tidak 
diberi 
skor

Tidak 
diberi 
skor

48% 92% 80%

Hasil Prakualifikasi

Hasil 
Prakualifikasi 
Keseluruhan

Skor 84% 60% Gugur Gugur 48% 92% 80%

Diundang untuk 
Mengajukan 
Penawaran?

Memenuhi 
skor cut-off 
minimum

Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Ya

Sumber: Asian Development Bank.

ditampilkan pada contoh hanya untuk tujuan ilustrasi dan akan berbeda-beda tergantung 
sifat kontraknya, persyaratan kontrak, dan metodologi skala pemberian skor yang disukai 
peminjam.

3.11 Dalam contoh ini digunakan proses evaluasi dua tahap. Pada Tahap 1, 
pendaftaran dinilai berdasarkan kriteria prakualifikasi standar lolos/gugur dan akan 
memperoleh nilai “lolos” atai “gugur”. Dalam contoh ini, Pendaftar A dan D gugur 
dalam salah satu atau lebih dari satu kriteria lolos/gugur, sehingga dengan demikian, 
tidak dapat melanjutkan ke tahap evaluasi berikutnya.

3.12 Pendaftar A, B, E, F, dan G dievaluasi terhadap kriteria prakualifikasi yang 
diberi skor, dalam kasus ini dengan menggunakan skala skor 0 sampai 5 untuk setiap 
kriteria. Hasil Langkah 2 dihitung dengan membagi jumlah skor dari 5 kriteria dengan 
skor maksimum 25 untuk memperoleh persentasenya (misalnya skor Langkah 
2 keseluruhan yang diperoleh Pendaftar A = 100 x (4+4+3+5+5)/25 = 84%). 
Metode perhitungan ini menerapkan pembobotan yang setara untuk setiap kriteria 
prakualifikasi yang dinilai, tetapi pembobotan yang berbeda mungkin saja diterapkan 
guna mencerminkan secara relatif seberapa penting suatu kriteria.

Figure 2 continued
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3.13 Dalam contoh ini, ditetapkan skor cut-off minimum 80% dan 
didokumentasikan di dalam dokumen prakualifikasi. Pendaftar A, F, dan G 
memenuhi skor minimum sehingga terpilih untuk diundang mengajukan 
penawaran. Pendaftar B dan E tidak memenuhi skor minimum 80% sehingga tidak 
terpilih untuk diundang mengajukan penawaran.

3.14 Perhatikan bahwa kriteria serupa juga dapat digunakan sebagai kriteria 
lolos/gugur dan kriteria prakualifikasi yang diberi skor, jika cocok. Dalam contoh di 
atas, salah satu kriteria standar lolos/gugur dalam Langkah 1 adalah Pengalaman, 
yang dinyatakan sebagai jumlah kontrak minimum dengan ukuran dan sifat serupa. 
Taraf lolosnya dapat berupa tiga kontrak dengan ukuran dan sifat serupa dalam 5 
tahun terakhir. Kriteria Pengalaman serupa digunakan dalam Langkah 2 sebagai 
kriteria yang diberi skor, yaitu “Jumlah kontrak dengan ukuran dan sifat serupa yang 
berhasil diselesaikan dengan baik dalam 5 tahun terakhir melampaui persyaratan 
minimum”. Dengan menggunakan skala peringkat 0 sampai 5, skor dapat diberikan 
berdasarkan jumlah kontrak yang telah dilaksanakan pendaftar melampaui 
persyaratan minimum seperti yang diperlihatkan dalam Tabel 2.

Sumber: Asian Development Bank.

3.15 Dengan menggunakan metode ini, pendaftar yang telah melaksanakan 
total lima kontrak akan lolos kriteria Pengalaman dalam Langkah 1 karena 
memenuhi persyaratan minimum tiga kontrak, dan memperoleh skor evaluasi 
1 dalam Langkah 2 karena telah melaksanakan dua kontrak melampaui syarat 
minimum tiga.

3.16 Kriteria evaluasi yang diberi skor, yang dapat digunakan untuk membatasi 
peserta tender mungkin mencakup

(i) kemampuan manajemen,
(a) proses dan sistem manajemen risiko,
(b) manajemen pengetahuan dan perbaikan terus-menerus,
(c) sistem manajemen kualitas dan proses penjaminan kualitas, serta
(d) sistem manajemen kesehatan dan keselamatan di tempat kerja; 

Tabel 2: Contoh Definisi Skor Evaluasi untuk Kriteria  
Prakualifikasi yang Diberi Skor

Kriteria = Pengalaman (Jumlah kontrak yang dilaksanakan dalam 5 tahun terakhir melampaui 
persyaratan minimum)

Skor Evaluasi 0 1 2 3 4 5

Jumlah kontrak 
melampaui 
persyaratan minimum
(misalnya lebih dari 
tiga)

0
kontrak

2
kontrak

4
kontrak

6
kontrak

8
kontrak

10 
kontrak 

atau 
lebih
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(ii) metodologi dan kemampuan proyek,
(a) kemampuan manajemen proyek, dan
(b) metodologi proyek awal; 

(iii) kemampuan inovasi dan teknologi tingkat tinggi,
(a) solusi inovatif yang mendukung tujuan proyek, dan
(b) pengalaman dalam menggunakan teknologi tingkat tinggi. 

3.17 Penggunaan kriteria prakualifikasi yang diberi skor membawa risiko bahwa 
subjektivitas mungkin terjadi dalam proses prakualifikasi. Dalam contoh di atas, 
kriteria yang diberi skor “proses dan sistem manajemen risiko” akan sulit dievaluasi 
dengan cara yang benar-benar objektif. Salah satu cara mengurangi subjektivitas 
adalah menggunakan kriteria yang dapat dikuantifikasi (misalnya, jumlah kontrak 
dengan ukuran dan sifat serupa). Walaupun demikian, tetap akan ada subjektivitas 
dalam penafsiran tanggapan pendaftar saat menentukan skor dan, karena itu, 
diperlukan penilaian profesional yang baik selama evaluasi.

3.18 Cara yang lain untuk mengurangi subjektivitas adalah dengan menetapkan 
“deskriptor skor” sebelum mengeluarkan dokumen prakualifikasi, yang menentukan 
bukti apa saja yang perlu diberikan pendaftar untuk mendukung kriteria pada setiap 
tingkat skor. Tabel 2 memperlihatkan contoh penggunaan deskriptor skor tersebut. 
Deskriptor skor digunakan sebagai pedoman bagi panel evaluasi dan sebaiknya 
dimasukkan dalam dokumen prakualifikasi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai 
penggunaan deskriptor skor, lihat Buku Panduan Mengenai Kualitas.

3.19 Jika dilakukan pembatasan jumlah pendaftar lolos prakualifikasi yang 
akan diundang untuk mengajukan penawaran, dokumen prakualifikasi harus 
menyebutkan

(i) metodologi yang akan digunakan untuk membatasi peserta tender 
(misalnya metode skor cut-off minimum atau metode peringkat);

(ii) jika akan menggunakan metodologi skor minimum—berapa skor  
cut-off minimumnya;

(iii) jika akan menggunakan metodologi peringkat—jumlah pendaftar yang 
nantinya akan diundang untuk mengajukan penawaran;

(iv) kriteria yang akan digunakan untuk evaluasi; dan
(v) metode untuk menerapkan kriteria, termasuk pembobotan relatif. 

3.20 Dalam kasus metodologi peringkat, jumlah peserta tender terpilih akan 
bergantung pada proyeknya, tetapi harus menyeimbangkan antara efisiensi yang 
diperoleh dari pembatasan jumlah penawaran yang akan dievaluasi dengan potensi 
manfaat yang diperoleh dari tanggapan dalam jumlah lebih besar (misalnya 
meningkatkan peluang memperoleh penawaran yang cocok, meningkatkan 
kompetisi).

3.21 Rangkuman subbagian tersebut diberikan dalam Kotak 2.
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B. Perlakuan Kontrak/Lot Berganda
3.22 Bergantung pada sifat proyek, lingkupnya dapat dibagi-bagi menjadi 
sejumlah “kontrak/lot” terpisah sesuai contoh berikut:

(i) Lot 1: Membangun bagian jalan A (60 kilometer).
(ii) Lot 2: Membangun bagian jalan B (80 km). 

3.23 Peminjam mungkin memutuskan untuk mengadakan langkah 
prakualifikasi terpisah bagi setiap kontrak/lot, atau untuk sekelompok kontrak/lot 
(“paket”). Dalam kasus yang terakhir, kontrak/lot seharusnya hanya dikelompokkan 
menjadi paket-paket dalam langkah prakualifikasi yang sama jika kontrak/
lot tersebut memiliki kesamaan jenis, ukuran, dan lingkup. Dalam hal langkah 
prakualifikasi yang mencakup kontrak/lot berganda, dokumen prakualifikasi 
seharusnya menginstruksikan pendaftar untuk menyebutkan kontrak/lot mana yang 
sedang diajukan pendaftarannya.

3.24 Perlu dicatat bahwa pada saat melakukan prakualifikasi terhadap pendaftar, 
jika menggunakan kontrak/lot berganda yang dikelompokkan menjadi satu paket, 
tujuan prakualifikasi adalah menentukan apakah pendaftar akan lolos kualifikasi 
untuk masing-masing kontrak/lot tersendiri dalam paket tersebut dan apakah 
pendaftar memiliki kapasitas untuk melaksanakan semua kontrak/lot atau kombinasi 
kontrak/lot tersebut. Dalam contoh di Gambar 3, pendaftar akan lolos prakualifikasi 

Kotak 2
Membatasi Pendaftar Lolos Prakualifikasi yang akan Diundang untuk 
Mengajukan Penawaran
• Peraturan pengadaan 2017 memperbolehkan untuk membatasi pendaftar yang berhasil 

lolos prakualifikasi yang akan diundang untuk mengajukan penawaran.
• Langkah ini sebaiknya digunakan secara hati-hati—hanya jika kriteria prakualifikasi 

standar tidak memadai untuk mengidentifikasi pendaftar yang cocok atau untuk 
mengurangi jumlah pendaftar lolos prakualifikasi ke tingkat yang lebih mudah dikelola.

• Kriteria prakualifikasi yang diberi skor sebaiknya digunakan untuk membatasi jumlah 
peserta tender lolos kualifikasi.

• Dua metodologi dapat digunakan untuk membatasi peserta tender; metode skor cut-off 
minimum dan metode pmeringkatan.

• Jika dilakukan pembatasan jumlah pendaftar lolos prakualifikasi yang akan diundang 
untuk mengajukan penawaran, dokumen prakualifikasi harus menyebutkan

 › kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi pendaftar,
 › pembobotan relatif berbagai kriteria tersebut,
 › metodologi yang akan digunakan (cut-off minimum atau peringkat),
 › skor cut-off minimum (jika menggunakan metode skor minimum), dan
 › jumlah peserta tender yang nantinya akan diundang untuk mengajukan 

penawaran (jika menggunakan peringkat).
• Jumlah peserta tender yang akan dipilih seharusnya menyeimbangkan antara efisiensi 

dan kompetisi.

Sumber: Asian Development Bank.
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3.25 Dalam contoh ini, proses prakualifi kasi dilakukan untuk paket yang terdiri 
atas Lot 1, bagian jalan A, berupa konstruksi jalan 60 km dengan perkiraan nilai $30 
juta, dan Lot 2, bagian jalan B, berupa konstruksi jalan 80 km dengan perkiraan nilai 
$40 juta.

3.26 Pendaftar A, B, dan C telah mendaftar untuk Lot 1 dan Lot 2. Pendaftar D 
hanya menyatakan minat untuk Lot 1 saja dan Pendaftar E hanya menyatakan minat 
untuk Lot 2 saja.

3.27 Pendaftar A dan C lolos kriteria pengalaman untuk Lot 1 dan Lot 2, yang 
berarti kedua pendaftar ini pernah membangun jalan yang nilainya setara dengan 
(atau ekuivalen dengan persentase tertentu) Lot 2, bagian jalan B. Karena keduanya 
lolos kriteria pengalaman untuk Lot 2, keduanya lolos pula kriteria pengalaman 
untuk Lot 1 yang lebih kecil.

3.28 Pendaftar B memenuhi persyaratan pengalaman untuk Lot 1, tetapi tidak 
memenuhi kualifi kasi untuk Lot 2 yang bernilai lebih tinggi. Pendaftar D mendaftar 
untuk Lot 1, tetapi tidak dapat memperlihatkan bukti mengenai pengalaman 
sebelumnya yang memadai untuk melaksanakan Lot 1. Pendaftar E mendaftar 
untuk Lot 2 saja dan telah memberi bukti pengalaman sebelumnya yang memadai 
agar lolos kriteria pengalaman untuk Lot 2.

untuk Lot 1 dan Lot 2 secara tersendiri. Tidak ada pendapat yang diberikan mengenai 
apakah pendaftar dapat melaksanakan Lot 1 dan Lot 2 secara gabungan. Agregasi 
persyaratan kualifi kasi tidak dilakukan pada tahap prakualifi kasi, tetapi pada tahap 
penawaran.

Gambar 3: Contoh Prakualifi kasi dengan Menggunakan Paket

Sumber: Asian Development Bank.

LEGENDA:
Lolos = Lolos kualifikasi
Gugur = Tidak lolos kualifikasi
Tidak mengajukan = 
Tidak mendaftar untuk Lot

Bagian Jalan  A

Deskripsi
Pendaftar A Pendaftar B Pendaftar C Pendaftar D

Pendaftaran Prakualifikasi

Lolos Lolos Lolos Gugur

Lolos Gugur Lolos Tidak
mengajukan

Evaluasi lolos/gugur dari segi pengalaman

Lot 1

Lot 2

Lot

Prakualifikasi untuk Paket yang Terdiri atas “Lot 1” dan “Lot 2”

Lot 1: Bagian Jalan A = 60 kilometer konstruksi jalan,
dengan perkiraan nilai $30 juta
Lot 2: Bagian Jalan B = 80 kilometer konstruksi jalan,
dengan perkiraan nilai $40 juta

Lot 1
Lot 2

Lot 1
Lot 2

Lot 1
Lot 2 Lot 1

Pendaftar E

Tidak
mengajukan

Lolos

Lot 2Lot yang diajukan
pendaftarannya oleh pendaftar

Bagian Jalan  B
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3.29 Pendaftar sebaiknya tidak didiskualifikasikan jika tidak memberi 
pengalaman kontrak yang unik untuk setiap lot (sebagai contoh, tiga kontrak 
untuk Lot 1 dan tiga kontrak berbeda untuk Lot 2). Dalam contoh sebelumnya, 
jika Pendaftar A menyerahkan bukti tiga kontrak yang nilainya masing-masing $40 
juta untuk mendukung pengajuannya atas Lot 2, pendaftar tersebut akan dianggap 
memenuhi kualifikasi juga untuk Lot 1 meskipun tidak menyerahkan bukti tiga 
kontrak lainnya yang bernilai $30 juta untuk mendukung pengajuannya atas Lot 1.

C. Perlakuan terhadap Subkontraktor
3.30 Prakualifikasi subkontraktor secara umum perlu dihindari pada tahap 
prakualifikasi karena dapat mengunci pendaftar dalam pengaturan subkontrak tanpa 
kemampuan untuk mengubahnya pada saat tender. Sebagai gantinya, kemampuan 
subkontraktor sebaiknya dinilai selama penawaran. Namun, jika sifat proyek 
dan kegiatan utamanya sedemikian rupa sehingga prakualifikasi subkontraktor 
dianggap perlu, persyaratan kualifikasi harus dimasukkan secara eksplisit di bagian 
3 dalam dokumen prakualifikasi. Selain itu, mengubah subkontraktor pada saat 
penyerahan penawaran seharusnya hanya diperbolehkan dalam keadaan luar biasa, 
dengan catatan bahwa persyaratannya disebutkan dengan jelas dalam dokumen 
prakualifikasi dan dengan persetujuan terlebih dahulu dari peminjam atau ADB.

3.31 Bergantung pada keadaannya, pemberi kerja mungkin tidak akan 
menerima perubahan dalam pengaturan subkontrak pada tahap tender jika, karena 
penilaian ulang, pendaftar tidak lagi memenuhi persyaratan kriteria evaluasi dan 
kualifikasi, atau jika perubahan tersebut akan berimplikasi pada persaingannya.

3.32 Dalam sebagian besar keadaan, prakualifikasi difokuskan pada 
pengalaman pendaftar, terlepas dari seperti apa deskripsi peran pendaftar pada saat 
memperoleh pengalaman tersebut. Jika pendaftar menyerahkan pengalaman yang 
diperoleh dalam kapasitas sebagai subkontraktor, hal ini dapat dipandang ekuivalen 
dengan pengalaman yang diperoleh sebagai kontraktor utama yang dikenakan 
penelaahan mengenai sejauh mana keterlibatan, lingkup atau kompleksitas, dan 
sifat pekerjaan dan layanan yang diberikan oleh subkontraktor dalam kontrak 
sebelumnya. Sebelum memutuskan, hal ini perlu ditelaah secara saksama atas dasar 
kasus per kasus.

3.33 Mengklaim pengalaman dari perusahaan afiliasi untuk memenuhi 
persyaratan kualifikasi. Dokumen Pengadaan Standar ADB untuk Prakualifikasi 
Peserta Tender (SPQD) (dalam Instruksi kepada Pendaftar [ITA] klausul ITA 25.4) 
menyebutkan bahwa “kecuali diperbolehkan dalam Lembar Data Pendaftaran, 
kualifikasi perusahaan lain, termasuk anak perusahaan Pendaftar, entitas induk, 
afiliasi, subkontraktor (selain Subkontraktor Spesialis sesuai ITA 25.2) atau segala 
perusahaan lainnya yang berbeda dengan Pendaftar tidak akan dipertimbangkan”. 
Dalam ketentuan dasar SPQD, pendaftarlah yang harus memenuhi persyaratan 
kualifikasi. Namun, dalam keadaan luar biasa, bergantung pada sifat lingkup proyek 
dan penilaian pasar, pendaftar dapat mengklaim pengalaman, kemampuan, dan 
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sumber daya induknya, anak perusahaannya, dan/atau afiliasi lainnya3 (secara 
kolektif disebut sebagai “afiliasi”) untuk tujuan memenuhi persyaratan kualifikasi 
minimum bagi pendaftaran spesifik, dengan catatan bahwa persyaratan seperti itu 
telah melewati tinjauan prakontrak, disetujui oleh ADB, dan dimasukkan dalam 
dokumen prakualifikasi sebelum diterbitkan. Untuk perincian lebih lanjut mengenai 
topik ini, lihat User’s Guide to Prequalification of Bidders (2018) dari ADB.

3 “Afiliasi” adalah istilah yang luas dan akan mencakup, selain perusahaan induk dan anak 
perusahaan, juga perusahaan yang berelasi (sister company) dengan pendaftar—yaitu 
perusahaan yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh perusahaan induk pendaftar.



IV. Proses Prakualifikasi

4.1 Peminjam mengelola penilaian kualifikasi calon peserta tender. Gambar 4 
menunjukkan alur proses untuk prakualifikasi.

4.2 Langkah utama dalam proses prakualifikasi dirangkumkan dalam 
subbagian berikut.

A. Langkah 1: Pemberitahuan dan Iklan
4.3 Pemberitahuan peluang pengadaan secara tepat waktu adalah hal yang 
sangat penting dalam tender kompetitif terbuka, karena memberi waktu yang cukup 
bagi pendaftar untuk menyiapkan dan menyerahkan pendaftaran prakualifikasi.

4.4 Peminjam harus menyusun dan menerbitkan Undangan Prakualifikasi 
(Invitation for Prequalification - IFP) sesuai dengan persyaratan untuk 
memberitahukan dan mengiklankan peluang tender yang dijelaskan dalam 
peraturan pengadaan 2017 dan Buku Panduan Mengenai Tender Kompetitif Terbuka.

4.5 Pemberitahuan mengenai pengadaan yang akan datang harus dikeluarkan 
terlebih dahulu sebelum Undangan Prakualifikasi (IFP) diterbitkan dalam 
pemberitahuan pengadaan.  Dalam kasus kontrak di muka, pemberitahukan 
mengenai kontrak di muka juga perlu diterbitkan.

B. Langkah 2: Persiapan dan Penerbitan Dokumen 
Prakualifikasi

4.6 Jika diterapkan tinjauan prakontrak, draf dokumen prakualifikasi (PQD) 
dan draf IFP harus diserahkan kepada ADB terlebih dahulu untuk memperoleh 
keterangan no-objection sebelum diterbitkan. Untuk perincian mengenai 
persyaratan tinjauan, lihat Buku Panduan Mengenai Tinjauan Pengadaan.

4.7 Kecuali disetujui oleh ADB, peminjam harus menyiapkan PQD dengan 
menggunakan versi SPQD yang dipublikasikan di situs web ADB dan tanpa 
menyunting Bagian 1—Instruksi kepada Pendaftar. Informasi di bagian 2–6 harus 
diberikan dan/atau diperbarui sesuai persyaratan kontrak spesifik.

4.8 Kriteria evaluasi prakualifikasi yang digunakan harus
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IFP = undangan prakualifikasi, PQD = dokumen prakualifikasi, PQER = laporan evaluasi 
prakualifikasi, SPQD = Dokumen Pengadaan Standar untuk Prakualifikasi Peserta Tender.
a Alur proses ini memperlihatkan proses prakualifikasi setelah prosedur tinjauan prakontrak. Untuk 
perincian lebih lanjut mengenai persyaratan tinjauan, lihat rencana pengadaan proyek dan Buku 
Panduan Mengenai Tinjauan Pengadaan.
b Untuk persyaratan mengenai iklan dan pemberitahuan, lihat bagian IV A dan Peraturan 
Pengadaan untuk Peminjam ADB: Barang, Pekerjaan, Layanan Nonkonsultasi dan Konsultasi 
(2017, sesuai dengan perubahannya dari waktu ke waktu).

Sumber: Asian Development Bank.

Gambar 4: Proses Prakualifikasi

Menyerahkan draf PQD dan IFP
yang berdasarkan SPQD ke ADBa

Meninjau draf IFP dan PQD

Mengiklankan IFP di:b
(i)   Situs web ADB,
(ii)  surat kabar dengan sirkulasi
 nasional di negara peminjam, dan
(iii) situs web berbahasa Inggris yang
 diketahui secara internasional dan
 bebas diakses.

Catatan: Lihat persyaratan mengenai
 tinjauan prakontrak

Membuka pendaftaran dan
menyiapkan catatan pembukaan

Memberi tahu semua pendaftar
mengenai hasil prakualifikasi

Peminjam ADB Pendaftar

Memasukkan komentar ADB dan
menyerahkan kembali draf PQD dan IFP

Dokumen
dapat diterima?

Mengeluarkan surat
keterangan no-objection

untuk peminjam

Ya

Tidak

Mengirimkan
komentar

atas
dokumen

Membeli PQD
dari peminjam

Menyiapkan dan
menyerahkan
pendaftaran

kepada peminjam

Meninjau PQER

Menjawab komentar ADB dan/atau
menyerahkan revisi PQER

Mengeluarkan surat
keterangan
no-objection

untuk peminjam

Ya

TidakMengirimkan
komentar

atas
dokumen

Memfinalisasi evaluasi pendaftaran,
serta menyiapkan dan menyerahkan

PQER ke ADB

Memberi tanggapan
atas klarifikasi

peminjam, jika ada

Mengevaluasi pendaftaran dan
meminta klarifikasi dari pendaftar,

sesuai kebutuhan

Meminta klarifikasi
dari peminjam

sesuai kebutuhan

Selesai

Mulai

Dokumen
dapat diterima?

(i)   Segera menanggapi permintaan
 klarifikasi.
(ii) Mengubah dokumen
 prakualifikasi sesuai kebutuhan.



Pertimbangan dalam Menggunakan Prakualifikasi 17

(i) berkaitan dengan kualifikasi penting demi memastikan pelaksanaan 
kontrak secara memuaskan;

(ii) dipilih agar hanya pendaftar yang memiliki kualifikasi untuk 
melaksanakan pekerjaan yang dapat lolos prakualifikasi dan 
diperbolehkan mengajukan penawaran;

(iii) disesuaikan mengikuti informasi karakteristik pasar pasokan yang 
diperoleh melalui penilaian pasar (misalnya, jika pasar pasokan belum 
matang, tingkat pengalaman minimum yang ditetapkan mungkin 
dapat diturunkan); dan

(iv) dipastikan bahwa kriteria tersebut tidak menghambat kompetisi atau 
membatasi jumlah pendaftar yang layak untuk lolos prakualifikasi, 
yaitu sebagai berikut:
(a) kriteria yang terlalu “ketat” atau berlebihan (seperti kriteria yang 

lebih ketat daripada yang benar-benar diperlukan untuk kontrak) 
dapat menimbulkan hambatan serius terhadap kompetisi dan 
mungkin menyebabkan pengaduan; dan

(b) kriteria yang terlalu “longgar” dapat menghasilkan lonjakan 
pendaftar tanpa kualifikasi yang sesuai, dan mengurangi minat 
pendaftar yang berkualifikasi untuk mengikuti tender serta 
memungkinkan penawaran harga rendah dari peserta tender yang 
kurang berkualifikasi. 

4.9 PQD harus jelas mengenai informasi yang dibutuhkan dari pendaftar 
untuk setiap kriteria.

a Bergantung pada persyaratan proyek yang spesifik, persyaratan lainnya seperti kemampuan 
teknis dapat dimasukkan dalam pengalaman atau kegiatan utama.

Sumber: Asian Development Bank.

Gambar 5: Kriteria Evaluasi Prakualifikasi yang Tipikal
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4.10 SPQD dari ADB untuk pekerjaan sipil yang besar dan kompleks, 
serta instalasi yang kompleks secara teknis, akan mencakup kriteria evaluasi 
prakualifikasi standar. Kriteria seperti itu harus diadaptasi ke proyek atau kontrak 
yang bersangkutan, tetapi umumnya akan memasukan kriteria yang diperlihatkan di 
Gambar 5.

4.11 Kriteria evaluasi pemenuhan syarat dan riwayat kegagalan pelaksanaan 
kontrak akan dibahas berikut ini. Untuk perincian mengenai aspek kriteria evaluasi 
yang lain, lihat SPQD.

1. Memenuhi Syarat

4.12 SPQD menetapkan kriteria yang digunakan untuk menentukan 
apakah pendaftar layak berpartisipasi dalam proyek. Pendaftar akan dianggap 
tidak berhak berpartisipasi dalam proyek yang dibiayai, dikelola, atau didukung 
ADB jika pendaftar yang bersangkutan sedang dikenakan skors sementara atau 
pelarangan oleh ADB, mengikuti Kebijakan Antikorupsi ADB (1998, sesuai dengan 
perubahannya hingga saat ini)4 dan Prinsip-Prinsip dan Pedoman Integritas ADB 
(2015, sesuai dengan perubahannya dari waktu ke waktu),5 terlepas apakah 
pelarangan tersebut dikenakan secara langsung oleh ADB, atau ditegakkan ADB 
mengikuti Kesepakatan Penegakan Bersama Keputusan Pelarangan (2006).6 
Pendaftar yang memiliki konflik kepentingan, atau diskors atau dilarang akan ditolak. 
Pendaftaran prakualifikasi dari pendaftar yang tidak layak harus ditolak.7

4.13 Badan Usaha Milik Negara dianggap layak berpartisipasi dengan catatan 
bahwa BUMN tersebut memenuhi persyaratan yang dimasukkan dalam dokumen 
prakualifikasi. Untuk perincian lebih lanjut, lihat Buku Panduan Mengenai Badan 
Usaha Milik Negara.

4.14 Beberapa peminjam memiliki daftar kontraktor dan pemasok. Daftar 
semacam itu tidak dapat digunakan sebagai pengganti proses prakualifikasi dalam 
tender kompetitif terbuka. Prakualifikasi terbuka bagi semua pendaftar yang 
memenuhi persyaratan kelayakan seperti ditentukan dalam dokumen prakualifikasi 
spesifik.

2. Riwayat Kegagalan Pelaksanaan Kontrak

4.15 Evaluasi riwayat kegagalan pelaksanaan kontrak adalah hal baru dalam 
proses prakualifikasi. Kriteria ini berupaya mengidentifikasi pendaftar yang memiliki 
riwayat kegagalan pelaksanaan kontrak. Lihat SQPD untuk informasi lebih lanjut.

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

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

6 Tersedia di: https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32774/files/cross-
debarment-agreement.pdf.

7 Daftar Sanksi tersedia di https://lnadbg4.adb.org/oga0009p.nsf/alldocs/AANA-
AAFBDE?OpenDocument.
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4.16 Metode yang lebih disukai untuk mendistribusikan dokumen prakualifikasi 
adalah secara elektronik. Jika dokumen didistribusikan dalam bentuk cetakan fisik, 
mungkin akan dikenakan biaya nominal.

4.17 Perlu diberikan waktu yang memadai untuk penyerahan pendaftaran—
sejak tanggal publikasi IFP—agar pendaftar dapat menyiapkan pendaftarannya 
dengan baik. Untuk kontrak yang tidak kompleks, direkomendasikan waktu beriklan 
minimal 6 minggu bagi kontrak yang diiklankan secara internasional, dan minimal 
4 minggu bagi kontrak yang diiklankan secara nasional. Periode tersebut dapat 
dikurangi jika digunakan pengadaan elektronik. Periodenya juga dapat dikurangi 
atau ditambah, sesuai sifat dan kompleksitas kontraknya.

4.18 Setelah menerbitkan dokumen prakualifikasi, peminjam harus segera 
menanggapi permintaan klarifikasi dari pendaftar dan, jika diperlukan, mengubah 
dokumen prakualifikasi. Jika diperlukan tinjauan prakontrak, dokumen prakualifikasi 
dapat diubah hanya setelah disetujui terlebih dahulu oleh ADB (untuk perincian 
mengenai persyaratan tinjauan, lihat Buku Panduan Mengenai Tinjauan Pengadaan).

C. Langkah 3: Penyerahan dan Evaluasi Pendaftaran
4.19 Peminjam harus melaksanakan uji tuntas mengenai kualifikasi pendaftar, 
termasuk tinjauan ketat dan saksama terhadap dokumen pendukung, agar yakin 
mengenai pemenuhan syarat dan kemampuan pendaftar sehubungan dengan 
kontrak yang bersangkutan. Selama evaluasi, peminjam harus

(i) mempertahankan kerahasiaan ketat di sepanjang proses evaluasi,
(ii) menolak segala upaya atau tekanan untuk mendistorsi hasil evaluasi 

dan menjaga standar etika tertinggi, serta
(iii) menerapkan secara ketat hanya kriteria kualifikasi dan semua kriteria 

tersebut yang disebutkan dalam dokumen prakualifikasi. 

4.20 Setelah mengevaluasi pendaftaran, peminjam perlu menyiapkan Laporan 
Evaluasi Prakualifikasi (Prequalification Evaluation Report - PQER). Laporan harus 
sudah berisi semua hal yang akan dilaporkan dan

(i) menjawab setiap kriteria yang ditetapkan dalam dokumen 
prakualifikasi dan

(ii) menjelaskan alasan untuk diskualifikasi setiap pendaftar yang gagal 
memenuhi kriteria. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Guide on Bid 
Evaluation (2018) dari ADB. 

4.21 Laporannya harus diserahkan ke ADB jika diterapkan tinjauan prakontrak. 
ADB selanjutnya dapat meminta peminjam untuk menjustifikasi evaluasi tersebut 
dan memberi informasi lebih lanjut atau klarifikasi.

4.22 Dalam keadaan luar biasa, jika upaya prakualifikasi didapati bermasalah 
(misalnya, kriteria prakualifikasi ditetapkan terlalu ketat sehingga tidak ada, atau 
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hanya sedikit sekali, pendaftar yang mampu memenuhi persyaratan prakualifikasi, 
meskipun diketahui bahwa pasar pasokan mampu melaksanakan kontrak secara 
memadai), peminjam dapat menerima hasilnya dan melanjutkan dengan tender, 
atau menyatakan upaya prakualifikasi dibatalkan dan melanjutkan dengan tender 
terbuka. Alternatifnya, peminjam dapat merevisi dokumen prakualifikasi dan 
mengulangi lagi prakualifikasi. Namun, hal ini sebaiknya hanya dilakukan jika akan 
menimbulkan kompetisi yang lebih baik dan hasil proyek yang lebih baik. Apabila 
diperlukan tinjauan prakontrak, ADB harus dikonsultasikan mengenai tindakan yang 
akan diambil.

D. Langkah 4: Pemberitahuan kepada Pendaftar
4.23 Langkah terakhir dalam proses ini adalah memberi tahu semua pendaftar, 
secara tertulis, hasil penilaian prakualifikasi. Bagi setiap pendaftar, hasilnya dapat 
berupa

(i) pendaftar memenuhi kriteria dan lolos prakualifikasi atau
(ii) pendaftar tidak memenuhi kriteria dan tidak lolos prakualifikasi.  

4.24 Jika pendaftar didiskualifikasikan, perlu diberikan alasan spesifik atas 
penolakan pendaftarannya.

4.25 Peminjam harus memublikasikan daftar pendaftar yang lolos prakualifikasi, 
dan mengundang pendaftar lolos prakualifikasi untuk mengajukan penawaran 
sesegera mungkin. ADB tidak merekomendasikan jeda yang panjang antara 
penyelesaian prakualifikasi dan dimulainya proses tender. ADB juga mendorong 
agar dokumen tender disediakan bagi pendaftar yang lolos prakualifikasi sesegera 
mungkin setelah proses prakualifikasinya selesai, umumnya dalam waktu 6 bulan 
setelah menerima keterangan no-objection dari ADB. Periode yang lebih panjang 
dari 6 bulan mungkin memerlukan proses prakualifikasi baru atau opsi lainnya yang 
sesuai, dengan persetujuan terlebih dahulu dari ADB.

4.26 Peminjam harus menjelaskan dengan gamblang kepada pendaftar yang 
memenuhi kualifikasi bahwa verifikasi informasi yang diberikan selama prakualifikasi 
mungkin akan dilakukan pada saat tender, dan jika informasi tersebut tidak dapat 
diverifikasi secara memuaskan, penawaran dari pendaftar yang bersangkutan dapat 
ditolak sesuai diskresi peminjam. 



V. Sumber Daya untuk Dipelajari Lebih 
Lanjut

5.1 Sumber daya berikut dapat dilihat untuk informasi lebih lanjut yang 
berkaitan dengan prakualifikasi:

(i) Pedoman Mengenai Evaluasi Penawaran: 
https://www.adb.org/documents/guide-bid-evaluation

(ii) Dokumen Pengadaan Standar untuk Prakualifikasi Peserta Tender:  
https://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-
procurement/goods-services/documents#prequalification

(iii) Pedoman Pengguna untuk Prakualifikasi Peserta Tender: 
https://www.adb.org/documents/prequalification-bidders-users-guide



Prakualifikasi
Buku Panduan Mengenai Pengadaan

Buku panduan ini membahas prakualifikasi sebagai mekanisme untuk memastikan 
bahwa hanya pendaftar yang memiliki kualifikasi yang menyerahkan penawaran 
untuk pasokan barang, pekerjaan, dan layanan, serta proses yang perlu diikuti untuk 
proyek yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dari pinjaman atau hibah ADB, atau 
dari dana yang dikelola ADB. Berdasarkan kerangka kerja pengadaan 2017 ADB, 
terdapat sejumlah fitur baru dalam proses prakualifikasi, termasuk kemampuan untuk 
membatasi jumlah pendaftar lolos kualifikasi yang akan diundang untuk mengajukan 
penawaran, dan kriteria mengenai riwayat kegagalan pelaksanaan kontrak. Prakualifikasi 
adalah hal yang opsional dan sebaiknya hanya digunakan atas dasar “kesesuaian 
dengan kebutuhan”, yaitu jika sifat dan kompleksitas kontraknya memungkinkan nilai 
yang dihasilkan prakualifikasi melebihi biaya dan risiko terkait prakualifikasi.

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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