
ASIAN DEVELOPMENT BANK

TINJAUAN 
PENGADAAN
BUKU PANDUAN MENGENAI PENGADAAN

JUNI 2018



ASIAN DEVELOPMENT BANK

TINJAUAN 
PENGADAAN
BUKU PANDUAN MENGENAI PENGADAAN

JUNI 2018



  Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial- 
 TanpaTurunan 3.0 Organisasi Antarpemerintah (CC BY-NC-ND 3.0 IGO) 

© 2018 Asian Development Bank
6 ADB Avenue, Mandaluyong City, 1550 Metro Manila, Philippines
Tel +63 2 632 4444; Faks +63 2 636 2444
www.adb.org

Beberapa hak dilindungi undang-undang. Diterbitkan pada 2018.

No. Stok Publikasi TIM190293-3
DOI: http://dx.doi.org/10.22617/TIM190293-3

Pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pandangan para penulisnya dan tidak 
mencerminkan pandangan dan kebijakan Asian Development Bank (ADB) atau Dewan Gubernur 
ADB atau pemerintah yang diwakili ADB.

ADB tidak menjamin keakuratan data dalam publikasi ini dan tidak bertanggung jawab atas segala 
akibat yang timbul dari penggunaan data tersebut. Penyebutan perusahaan tertentu atau produk 
tertentu dari produsen tidak berarti bahwa ADB lebih mendukung atau merekomendasikan 
perusahaan atau produk tersebut dibandingkan dengan perusahaan atau produk sejenis lainnya 
yang tidak disebutkan.

Dengan menyebut atau merujuk pada wilayah atau daerah geografis tertentu, atau dengan 
menggunakan istilah “negara” dalam dokumen ini, ADB tidak bermaksud membuat penilaian apa 
pun mengenai status hukum atau status lainnya atas suatu wilayah atau daerah.

Dokumen ini disediakan berdasarkan Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-
TanpaTurunan 3.0 Organisasi Antarpemerintah (CC BY-NC-ND 3.0 IGO)  
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/. Dengan menggunakan konten publikasi 
ini, Anda setuju untuk terikat oleh ketentuan lisensi ini. Untuk atribusi dan izin, silakan baca syarat 
dan ketentuan penggunaan di https://www.adb.org/terms-use#openaccess.

Lisensi CC ini tidak berlaku bagi materi berhak cipta non-ADB dalam publikasi ini. Jika materinya 
diatribusikan ke sumber yang lain, silakan hubungi pemilik hak cipta atau penerbit sumber tersebut 
untuk memperoleh izin memperbanyak materinya. ADB tidak dapat dimintai pertanggungjawaban 
atas segala klaim yang timbul akibat penggunaan Anda atas materi tersebut.

Silakan hubungi pubsmarketing@adb.org jika ada pertanyaan atau komentar mengenai isi 
publikasi ini, atau jika Anda ingin memperoleh izin hak cipta untuk maksud penggunaan yang tidak 
tercakup dalam ketentuan ini, atau untuk izin menggunakan logo ADB.

Catatan:
Dalam publikasi ini, “$” mengacu pada dolar Amerika Serikat.
Daftar ralat berbagai publikasi ADB dapat dilihat di http://www.adb.org/publications/corrigenda.

Printed on recycled paper



DAFTAR ISI

Daftar Tabel, Gambar, dan Kotak iv

Tentang Publikasi Ini v

Daftar Singkatan x

Ringkasan Eksekutif xi

I. Pendahuluan 1

II. Tinjauan Prakontrak 3

III. Tinjauan Pasca-Pemberian Kontrak (Sampling) 7

IV. Tinjauan Kontrak dan Metodologi Pengambilan Sampel 9

Lampiran: Format untuk Tinjauan Pasca-Pemberian Kontrak (Sampling) 15



iv

DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN KOTAK

TABEL

Deskripsi Rating Risiko untuk Laporan Tinjauan 14 
Pasca-Pemberian Kontrak (Sampling) ADB

DAFTAR GAMBAR

1. Siklus Pengadaan ADB 2

2. Ukuran Sampel Indikatif untuk Tinjauan Pasca-Pemberian Kontrak 10

KOTAK

Variabel yang Perlu Dipertimbangkan dalam Membuat Kelompok 10 
Kontrak Serupa untuk Tinjauan Pasca-Pemberian Kontrak (Sampling)



v

Daftar Buku Panduan untuk Kebijakan dan Peraturan 
Pengadaan ADB tahun 2017

1. Nilai Manfaat Uang (Value for Money)
2. Kerangka Kerja Risiko Pengadaan 

(Procurement Risk Framework)
3. Perencanaan Pengadaan Strategis 

(Strategic Procurement Planning)
4. Tinjauan Pengadaan (Procurement 

Review)
5. Pengaturan Pengadaan Alternatif 

(Alternative Procurement Arrangements)
6. Tender Kompetitif Terbuka (Open 

Competitive Bidding)
7. Penyesuaian Harga (Price Adjustment)
8. Penawaran yang Terlalu Rendah 

(Abnormally Low Bids)
9. Preferensi Domestik (Domestic 

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

Peminjam ADB (Consulting Services 
Administered by ADB Borrowers)

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

14. Teknologi Tingkat Tinggi (High-Level 
Technology)

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

Related Complaints)
17. Ketidakpatuhan dalam Pengadaan 

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

Owned Enterprises)
20. Pengadaan Secara Elektronik 

(E-Procurement)
21. Kesepakatan Kerangka Kerja untuk 

Layanan Konsultasi (Framework 
Agreements for Consulting Services)

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

23. Manajemen Kontrak (Contract 
Management)

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

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.



Tentang Publikasi Ini ix

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 memberi informasi mengenai proses ADB untuk meninjau proses 
pengadaan peminjam (atau penerima hibah) pada proyek yang dibiayai seluruhnya 
atau sebagian dari pinjaman atau hibah ADB, atau dari dana yang dikelola ADB. 
Tinjauan tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa proses pengadaan peminjam 
mematuhi ketentuan dalam peraturan pengadaan 2017 ADB dan ketentuan dalam 
kesepakatan pembiayaan proyek, rencana pengadaan, dan dokumen pengadaan 
yang relevan.

Buku panduan ini menjelaskan dua metode tinjauan pengadaan ADB: tinjauan 
prakontrak dan tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling). Buku ini membahas 
metode penentuan jenis tinjauan yang paling tepat untuk diterapkan pada kontrak 
tertentu dalam proyek berdasarkan rating risiko pengadaan proyek serta nilai dan 
kompleksitas kontrak, dan selanjutnya menyoroti faktor-faktor lainnya yang perlu 
dipertimbangkan dalam melaksanakan setiap jenis tinjauan.

Tinjauan pengadaan yang efektif dapat

Meningkatkan Efisiensi dan Mengurangi Waktu Pengadaan
• Pendekatan berbasis risiko dalam menentukan jenis tinjauan pengadaan 

akan meningkatkan efisiensi dengan menerapkan metodologi tinjauan yang 
sesuai dengan kebutuhan (fit-for-purpose).

• Penggunaan tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling) yang tepat akan 
mengurangi waktu pengadaan dengan menghilangkan kebutuhan bagi ADB 
untuk melakukan tinjauan prakontrak di setiap tahap utama dalam proses 
pengadaan. 

• Tinjauan pengadaan menghindari keterlambatan tambahan yang mungkin 
timbul akibat tidak memadainya identifikasi dan penanganan risiko dan 
ketidakpatuhan pengadaan.

Mengurangi Risiko
• Tinjauan pengadaan mengidentifikasi risiko dan kekurangan dalam 

proses pengadaan peminjam, serta merekomendasikan cara-cara untuk 
memitigasinya, sehingga mengurangi risiko ketidakpatuhan atau kegagalan 
proyek di masa mendatang.

• Mengurangi risiko pengaduan terkait tender.
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• Meningkatkan kepatuhan terhadap persyaratan audit (baik nasional maupun 
ADB).

Memberikan Nilai Manfaat Uang
• Tinjauan pengadaan mengurangi risiko praktik-praktik ketidakpatuhan yang 

dapat berdampak merugikan terhadap pencapaian nilai manfaat uang proyek 
tersebut. 



I. Pendahuluan

1.1 Tinjauan pengadaan dilaksanakan oleh Asian Development Bank (ADB) 
guna memastikan bahwa dana untuk proyek yang dibiayai seluruhnya atau sebagian 
dari pinjaman atau hibah ADB, atau dari dana yang dikelola ADB, digunakan 
untuk tujuan yang sesuai dengan maksud pemberiannya. Tinjauan pengadaan 
juga akan memastikan bahwa pengadaan sudah dilaksanakan mengikuti 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). Tinjauan pengadaan 
dilaksanakan menggunakan salah satu dari dua cara berikut: (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.1

1.2 Penentuan apakah proses pengadaan tunduk pada tinjauan prakontrak 
atau tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling) didasarkan pada kategorisasi 
risiko proyek, yang awalnya diadakan pada tahap konseptualisasi proyek dan 
divalidasi pada tahap perencanaan pengadaan dalam siklus pengadaan ADB 
(Gambar 1), dengan memperhatikan rencana paket pengadaan dan risiko 
pengadaan proyek yang spesifik. Untuk perincian lebih lanjut, lihat Buku Panduan 
Mengenai Kerangka Kerja Risiko Pengadaan dan Buku Panduan Mengenai Perencanaan 
Pengadaan Strategis.

1.3 Pengaturan tinjauan yang disetujui untuk setiap kontrak disebutkan dalam 
rencana pengadaan. Selama perencanaan pengadaan, jika validasi kategorisasi 
proyek menimbulkan perubahan kategori risiko, ADB dapat mewajibkan peminjam 
(atau penerima hibah) untuk merevisi persyaratan tinjauan prakontrak atau 
tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling) dalam rencana pengadaan. ADB 
dan peminjam menerapkan pengaturan tinjauan pengadaan yang disetujui mulai 
dari tahap tender (termasuk iklan dan prakualifikasi, jika digunakan) sampai tahap 
penutupan kontrak dalam siklus pengadaan ADB (Gambar 1).

1 Jika penggunaan pengaturan pengadaan alternatif telah diizinkan dalam proyek tertentu, 
akan diterapkan pendekatan pengawasan pengadaan yang bersifat “mempercayai, tetapi 
memverifikasi”, yaitu ADB tidak melakukan upaya tinjauan prakontrak atau tinjauan pasca-
pemberian kontrak (sampling), tetapi dapat bergantung pada mekanisme pengawasan dari 
peminjam atau mekanisme yang disetujui dalam kesepakatan pembiayaan atau kesepakatan 
lainnya yang berlaku.



Tinjauan Pengadaan 2

1.4 Buku panduan ini ditujukan untuk membantu pengguna dalam seleksi dan 
penerapan dua jenis tinjauan pengadaan: tinjauan prakontrak dan tinjauan pasca-
pemberian kontrak (sampling). Kegiatan yang berkaitan dengan tinjauan pengadaan 
akan dimulai pada tahap perencanaan dengan tujuan memastikan bahwa proses 
pengadaan akan mematuhi prinsip-prinsip dan prosedur yang telah disepakati, serta 
memberikan nilai manfaat uang.

Gambar 1: Siklus Pengadaan ADB

Sumber: Asian Development Bank.
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II. Tinjauan Prakontrak

2.1 Tinjauan prakontrak dilakukan pada kontrak yang dikategorikan berisiko 
tinggi selama tahap konseptualisasi proyek, dan telah divalidasi dan ditetapkan 
dalam rencana pengadaan proyek (yang disahkan oleh ADB) sesuai dengan 
kesepakatan hukum dan keuangan proyek tersebut.

2.2 Tinjauan prakontrak mencakup langkah tinjauan oleh ADB dan pemberian 
keterangan “no-objection” oleh ADB terhadap setiap langkah dalam proses 
pengadaan, guna mengonfirmasi bahwa tindakan pengadaan yang diusulkan 
peminjam sudah mematuhi kebijakan pengadaan dan peraturan pengadaan 2017 
ADB; serta kesepakatan pembiayaan proyek, rencana pengadaan proyek, serta, 
jika berlaku, ketentuan dari dokumen pengadaan yang relevan (secara kolektif 
disebut sebagai “prosedur pengadaan yang telah disepakati”). Tinjauan prakontrak 
mencakup tinjauan terhadap prosedur pengadaan, dokumen, evaluasi penawaran, 
rekomendasi pemberian kontrak, dan draf kontrak peminjam.2 Peminjam harus 
menjawab komentar ADB secara memuaskan, termasuk melakukan modifikasi yang 
diminta terhadap dokumen yang telah ditinjau.

2.3 Lampiran 6 peraturan pengadaan 2017 memberi perincian prosedur 
tinjauan prakontrak ADB yang berlaku bagi tender kompetitif terbuka. Persyaratan 
umum untuk tinjauan prakontrak pada tahap-tahap utama akan dijelaskan dalam 
subbagian berikut ini.

A. Tahap Prakualifikasi (Shortlisting)
2.4 Prakualifikasi (pembuatan daftar pendek/shortlisting) umumnya 
digunakan untuk layanan konsultasi dan kadang-kadang untuk pengadaan 
pekerjaan dan instalasi. Jika digunakan prakualifikasi, ADB akan meninjau dokumen 
berikut:

(i) teks undangan prakualifikasi (invitation to prequalify) atau undangan 
untuk memasukkan pernyataan berminat (request for expressions of 
interest),3

2 Untuk seleksi konsultan oleh peminjam, proses tinjauan prakontrak secara umum digabungkan 
dalam sejumlah “penyerahan”. Jumlah penyerahan dapat bervariasi dari satu sampai tiga, 
bergantung pada metode seleksi, dan akan disepakati dalam rencana pengadaan.

3 Tinjauan prakontrak atas dokumen tersebut biasanya tidak diminta untuk seleksi konsultan oleh 
peminjam.
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(ii) dokumen prakualifikasi atau kerangka acuan,
(iii) metodologi evaluasi atau kriteria pembuatan daftar pendek 

(shorlisting), dan  
(iv) deskripsi prosedur periklanan yang akan diikuti. 

2.5 Peminjam harus memberi laporan evaluasi prakualifikasi, dan daftar 
yang berisi para pendaftar atau konsultan yang lolos prakualifikasi atau masuk 
daftar pendek kepada ADB untuk diberi komentar dan memperoleh keterangan 
no-objection sebelum pendaftar atau konsultan diberi tahu mengenai keputusan 
peminjam.

B. Sebelum Penerbitan Dokumen Pengadaan
2.6 Dokumen yang akan ditinjau termasuk

(i) draf undangan pemasukan penawaran (invitation for bids - IFB)4 dan/
atau surat undangan kepada konsultan; dan 

(ii) draf dokumen tender dan/atau draf permintaan proposal (request for 
proposals - RFP), termasuk draf kontrak. 

2.7 draf pertama dokumen tender dan draf undangan pemasukan penawaran 
(IFB)5 untuk setiap jenis kontrak bagi barang, pekerjaan, layanan nonkonsultasi, 
dan layanan konsultasi, terlepas dari nilainya, harus melalui tinjauan prakontrak 
sebelum publikasi IFB dan penerbitan dokumen tender. Untuk kontrak selanjutnya 
yang berisiko rendah dan sejenis, peminjam dapat melanjutkan dengan publikasi 
IFB dan penerbitan dokumen tender kepada peserta tender, bersama-sama dengan 
penyerahan keduanya ke ADB untuk tinjauan paralel, sehingga setiap kekurangan 
dalam dokumen tender dapat dikoreksi melalui adendum tender sebelum tanggal 
penyerahan penawaran. Namun, pendekatan seperti itu berlaku untuk peminjam 
yang telah memperlihatkan kapasitas memadai dan bersedia melanjutkan dengan 
penerbitan dokumen tender atas risikonya sendiri.

C. Setelah Penerimaan Penawaran atau Proposal
2.8 Dokumen yang akan ditinjau termasuk

(i) dokumen tender dan/atau draf RFP yang diterbitkan dan (jika relevan) 
yang diubah, termasuk salinan pertanyaan yang diterima (jika ada) dan 
jawaban yang diberikan;

(ii) laporan evaluasi teknis, jika evaluasi teknis dijalankan secara terpisah 
dari evaluasi keuangan, (paling sering digunakan untuk seleksi layanan 
konsultasi dan pengadaan barang, pekerjaan, dan layanan nonkonsultasi 

4 Termasuk permintaan penawaran untuk barang, pekerjaan, dan layanan nonkonsultasi, jika 
digunakan metode pengadaan tersebut.

5 Hal ini mencakup draf permintaan proposal (RFP).
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berdasarkan prosedur dua tahap atau dua sampul);
(iii) laporan evaluasi teknis yang direvisi dan laporan evaluasi keuangan 

bersama-sama dengan rekomendasi pemberian kontrak (untuk 
kontrak pengadaan berdasarkan prosedur dua tahap), sebelum 
berakhirnya masa sanggah (standstill period) apa pun, jika berlaku; dan

(iv) laporan evaluasi keuangan bersama-sama dengan rekomendasi 
pemberian kontrak (atau peringkat keseluruhan dalam hal konsultasi), 
sebelum berakhirnya masa sanggah apa pun, jika berlaku.

2.9 Keterangan no-objection. Jika ADB menetapkan bahwa niat pemberian 
kontrak akan inkonsisten dengan prosedur pengadaan yang disetujui, ADB akan 
segera memberi tahu peminjam mengenai alasan penetapan tersebut dan akan 
meminta peminjam untuk melakukan revisi yang diperlukan. Jika tidak ada masalah, 
ADB akan memberi keterangan no-objection terhadap rekomendasi pemberian 
kontrak atau rekomendasi peringkat keseluruhan (dalam hal konsultasi).

D. Keputusan Pemberian Kontrak
2.10 Setelah menerima keterangan no-objection dari ADB, peminjam akan

(i) Dalam hal kontrak barang, pekerjaan, dan nonkonsultasi, segera 
menerbitkan pemberitahuan prakualifikasi kepada pendaftar yang 
lolos atau pemberitahuan pemberian kontrak kepada peserta 
pemenang tender, atau pemberitahuan niat memberikan kontrak/
intention to award (jika berlaku masa sanggah).

(ii) Dalam hal layanan konsultasi, melanjutkan ke negosiasi kontrak 
dengan konsultan peringkat pertama dan memberikan kontraknya.6  

E. Setelah Pemberian Kontrak
2.11 Jika peminjam menerima pengaduan dari pendaftar, peserta tender, 
atau konsultan setelah pemberian kontrak, atau pada tahap apa saja dalam proses 
pengadaan, pengaduan tersebut akan ditangani seperti yang diperinci lebih 
lanjut dalam Lampiran 7 peraturan pengadaan 2017 dan Buku Panduan Mengenai 
Pengaduan Terkait Tender.

2.12 Setelah setiap kontrak diberikan, peminjam akan memberi tahu semua 
pendaftar, peserta tender, atau konsultan mengenai hasil prakualifikasi atau tender, 
dan dalam hal pemberian kontrak, harus memberi salinan kontrak yang akan 
dieksekusi kepada ADB.

6 Namun, lembaga penanggung jawab perlu memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari ADB 
sebelum menyepakati dengan konsultan segala perubahan atas ketentuan umum atau ketentuan 
spesifik kontrak dari ketentuan yang sudah disetujui ADB dalam tinjauannya atas draf dokumen 
pengadaan dan draf kontrak.
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F. Persetujuan Lainnya
2.13 Mungkin ada kasus tertentu ketika proses pengadaan tidak menghasilkan 
pemberian kontrak. Dalam keadaan tersebut, peminjam dapat merekomendasikan 
(i) pembatalan dan tender ulang, atau (ii) negosiasi harga dengan peserta tender 
yang terevalusi responsif secara substansial dan memberikan penawaran terendah. 
Rekomendasi tersebut akan tunduk pada tinjauan prakontrak ADB dan penerbitan 
keterangan no-objection dari ADB. Rekomendasi untuk modifikasi kontrak akan 
tunduk pada tinjauan prakontrak ADB dan penerbitan keterangan no-objection jika 
ketentuan ini disebutkan dalam kesepakatan pembiayaan yang relevan. Selain itu, 
rencana manajemen kontrak yang akan disusun sebelum penandatanganan kontrak 
juga akan dikenakan tinjauan prakontrak ADB.



III. Tinjauan Pasca-Pemberian Kontrak 
(Sampling)

3.1 Jika diidentifikasi dalam rencana pengadaan, kontrak yang tidak dikenakan 
tinjauan prakontrak ADB akan dikenakan tinjauan pasca-pemberian kontrak 
(sampling) dengan metodologi pengambilan sampel.

3.2 Tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling) pengadaan dapat 
dilakukan pada setiap siklus penggantian biaya, ketika diterima sejumlah 
permintaan penarikan, atau sebagai bagian dari misi tinjauan proyek oleh ADB 
atau konsultannya. Alternatifnya, tinjauan pasca-pemberian kontrak dapat diatur 
sebagai misi tinjauan pasca-pemberian kontrak secara rutin (misalnya setiap 6 
bulan atau setiap tahun) atau secara ad hoc, yang mana saja yang dianggap ADB 
paling efisien. Tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling) dilakukan ADB untuk

(i) memverifikasi bahwa berbagai prosedur yang dijalankan untuk 
pengadaan kontrak spesifik dalam proyek sudah mematuhi 
persyaratan dalam prosedur pengadaan yang disetujui;

(ii) mengidentifikasi setiap kekurangan dan ketidakpatuhan dalam proses 
pengadaan;

(iii) mengusulkan langkah mitigasi untuk mengoreksi kekurangan 
pengadaan dan mencegah ketidakpatuhan di masa mendatang;

(iv) mengidentifikasi dan melaporkan segala indikasi kemungkinan 
pelanggaran integritas;

(v) mengidentifikasi praktik yang baik dan pembelajaran dari pelaksanaan 
pengadaan;

(vi) menilai proses pengadaan dari sampel kontrak yang diambil dalam 
hal kepatuhan terhadap prosedur pengadaan yang sudah disetujui, 
dan kontribusinya terhadap rating kinerja pengadaan oleh peminjam 
secara keseluruhan; dan

(vii) memberi dasar bagi pembaruan penilaian risiko pengadaan proyek dan 
rencana mitigasi risiko. 

3.3 Persyaratan tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling) umumnya 
adalah sebagai berikut:

(i) Peminjam menyetujui pemberian kontrak dan ADB hanya akan 
melakukan tinjauan pasca-pemberian kontrak terhadap sampel 
kontrak yang diberikan. Untuk perincian lebih lanjut, lihat bagian IV 
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buku panduan ini.7
(ii) Peminjam bertanggung jawab menyimpan semua dokumentasi yang 

berkaitan dengan setiap kontrak yang dikenakan tinjauan pasca-
pemberian kontrak (sampling), selama pelaksanaan proyek dan hingga 
setidaknya 1 tahun setelah tanggal penutupan proyek. Dokumentasi 
tersebut secara umum mencakup iklan atau pemberitahuan 
pengadaan (seperti undangan untuk memasukkan pernyataan 
berminat atau undangan prakualifikasi, serta surat undangan kepada 
konsultan atau undangan pemasukan penawaran); dokumen 
prakualifikasi; laporan evaluasi prakualifikasi atau pembuatan daftar 
pendek; dokumen tender atau RFP; penawaran atau proposal, 
termasuk setiap perubahan dan klarifikasi; laporan evaluasi (termasuk 
analisis setiap proposal dan rekomendasi untuk pemberian kontrak); 
kontrak asli yang ditandatangani; serta dokumen yang berkaitan 
dengan setiap pengaduan terkait tender.

(iii) Master dokumen elektronik, jika berlaku, harus disimpan dalam bentuk 
cetakan, dengan autentikasi yang sesuai oleh lembaga penerbitnya 
melalui tanda tangan, stempel, atau fitur lain yang dapat diterima 
ADB. Alternatifnya, jejak audit dapat disediakan jika digunakan sistem 
pengadaan secara elektronik dan dokumennya berada dalam format 
elektronik.

(iv) Peminjam harus memberi dokumen yang diperlukan kepada personel 
ADB atau konsultannya yang ditugaskan untuk melaksanakan tinjauan 
pasca-pemberian kontrak (sampling) selama misi tinjauan proyek 
atau misi tinjauan pasca-pemberian kontrak. Jika tinjauan pasca-
pemberian kontrak belum diselesaikan dalam waktu 6 bulan setelah 
diterimanya dokumen, peminjam dapat mengasumsikan bahwa ADB 
tidak keberatan (no objection) terhadap pemberian kontrak.

(v) Jika ADB menetapkan bahwa pengadaan barang, pekerjaan, atau 
layanan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang disepakati 
sebagaimana tercantum dalam rencana pengadaan, atau jika ada 
tindakan peminjam yang merupakan ketidakpatuhan, ADB dapat 
mengambil tindakan yang sesuai, yang konsisten dengan paragraf 
1.29 dan 1.30 peraturan pengadaan 2017 dan Buku Panduan Mengenai 
Ketidakpatuhan dalam Pengadaan.

(vi) Karena ketidakpatuhan dapat berarti keharusan untuk mengembalikan 
jumlah dana yang sudah disalurkan, tinjauan pasca-pemberian kontrak 
(sampling) harus dilaksanakan secara tepat waktu agar dapat diambil 
langkah korektif.

7 Perlu diperhatikan bahwa untuk pengadaan layanan konsultasi, di dalam rencana pengadaannya, 
ADB juga dapat menyetujui pengaturan berupa tinjauan pasca-pemberian kontrak atas 
dokumentasi utama—biasanya RFP atau laporan evaluasi teknis—selagi proses pengadaan 
masih berjalan. Dalam hal ini, lembaga penanggung jawab mengirimkan dokumen ke ADB 
segera setelah dokumen tersebut diterbitkan atau selesai disusun, dan ADB dapat mengusulkan 
perubahan secara tepat waktu. Perincian mengenai opsi tinjauan seperti itu, jika digunakan, akan 
disepakati antara ADB dengan peminjam dalam rencana pengadaan, dan opsi ini tidak akan 
dibahas lagi dalam buku panduan ini.



IV. Tinjauan Kontrak dan Metodologi 
Pengambilan Sampel

A. Perencanaan untuk Tinjauan Pasca-Pemberian 
Kontrak (Sampling)

4.1 Kontrak sampel dapat ditinjau pada setiap siklus penggantian biaya atau 
ketika ada sejumlah permintaan penarikan, secara rutin, atau ketika dijalankan 
misi tinjauan atau misi pengawasan. Kontrak sampel ditentukan berdasarkan 
daftar kontrak yang telah diberikan, yang disampaikan kepada ADB oleh peminjam 
sebelum setiap misi pengawasan proyek atau misi tinjauan pasca-pemberian 
kontrak. Saat meminta daftar tersebut, ADB akan memastikan bahwa semua 
kontrak yang dikenakan tinjauan pasca-pemberian kontrak sudah dimasukkan 
dengan memantau secara saksama cakupan setiap daftar. Format daftar tersebut 
diberikan dalam Lampiran, bagian B, yang akan menjadi bagian dari laporan tinjauan 
pasca-pemberian kontrak (sampling).

4.2 Direkomendasikan agar peminjam memulai tinjauan pasca-pemberian 
kontrak (sampling) dan segera memberi tahu ADB setelah 25%–50% dari nilai 
kontrak-kontrak yang dikenakan tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling), 
seperti yang disebutkan dalam rencana pengadaan, telah ditandatangani. Agar 
efisien, tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling) dapat dijadwalkan dan 
dilaksanakan untuk lebih dari satu proyek yang dilaksanakan peminjam atau untuk 
beberapa proyek yang berlokasi di kawasan yang sama.

4.3 Dalam tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling), peminjam 
menyetujui pemberian kontrak dan menandatangani kontraknya, sedangkan 
ADB hanya akan melakukan tinjauan pasca-pemberian kontrak terhadap sampel 
kontrak yang diberikan dan ditandatangani. Ukuran sampel perlu diupayakan agar 
mencakup kontrak yang mewakili (i) sekitar 30%–50% dari nilai proyek keseluruhan 
dan (ii) sekitar 20% dari jumlah kontrak total yang diidentifikasi untuk tinjauan 
pasca-pemberian kontrak (sampling) (Gambar 2). ADB harus memastikan bahwa, 
sejauh memungkinkan, semua jenis kontrak sudah dimasukkan dalam sampel.

4.4 Ukuran sampel hanya merupakan indikasi dan akan bergantung pada 
sifat proyek dan taraf risikonya. Sebagai contoh, dalam proyek yang berisi banyak 
kontrak kecil-kecil, cakupan 20% mungkin tidak realistis. Di sisi lain, bagi proyek 
yang klasifikasi risikonya “cukup tinggi” atau “tinggi” (lihat Buku Panduan Mengenai 
Perencanaan Pengadaan Strategis), semua kontrak mungkin akan menjalani tinjauan 
prakontrak. Cakupan sampel akan ditentukan dalam manual administrasi proyek 
dan rencana pengadaan.
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B. Metodologi 
Pengambilan Sampel

4.5 Metodologi pengambilan 
sampel didasarkan pada nilai, sifat, 
dan distribusi kontrak yang dikenakan 
tinjauan pasca-pemberian kontrak 
(sampling), serta risiko pengadaan dan 
integritas proyek, termasuk kapasitas 
peminjam dan lembaga penanggung 
jawab dan lembaga pelaksananya 
(lihat Kotak). Metodologi 
pengambilan sampel harus mencakup 
kontrak dengan rentang nilai yang representatif terhadap jumlah transaksi total 
yang masuk dalam rencana pengadaan proyek dari segi nilai dan jumlah, tetapi 
memasukkan juga ke dalam sampel semua jenis kontrak yang teridentifikasi dalam 
rencana pengadaan. Kontrak yang dipilih untuk tinjauan pasca-pemberian kontrak 
(sampling) sesungguhnya didasarkan pada proses pengambilan sampel acak 
bertingkat (stratified random sampling).

4.6 Langkah-langkah utamanya adalah sebagai berikut:

(i) menelaah daftar yang disampaikan oleh peminjam, yang berisi 
kontrak yang sudah ditandatangani dan tunduk pada tinjauan pasca-
pemberian kontrak (sampling) dalam proyek tersebut, kemudian 
memeriksa kelengkapan daftar tersebut terhadap data yang tersedia, 
misalnya rencana pengadaan, laporan penyaluran dana atau laporan 
pengadaan berkala, serta setiap catatan pembayaran yang tersedia;

(ii) membuat sampel awal berisi kontrak-kontrak yang dipilih, yang 
dikelompokkan (secara bertingkat) menurut nilainya, misalnya kontrak 
di bawah $1 juta, antara $1 juta hingga $5 juta, antara $5 juta hingga 
$10 juta, dan seterusnya;

Gambar 2: Ukuran Sampel Indikatif untuk Tinjauan Pasca-Pemberian Kontrak

Sumber: Asian Development Bank.

Kotak
Variabel yang Perlu Dipertimbangkan 
dalam Membuat Kelompok Kontrak 
Serupa untuk Tinjauan Pasca-
Pemberian Kontrak (Sampling)
• Nilai kontrak
• Sifat atau jenis kontrak
• Distribusi kontrak
• Risiko pengadaan
• Risiko integritas

Sumber: Asian Development Bank.
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(iii) mempertimbangkan apakah dari antara kontrak-kontrak dalam daftar 
tersebut, terdapat kontrak yang menimbulkan kekhawatiran dan 
memastikan bahwa kontrak tersebut akan ditinjau sebagai bagian dari 
sampel. Hal ini dapat berlaku bagi kontrak
(a) yang menerima pengaduan terhadapnya;
(b) yang mengalami tender ulang atau pembatalan pengadaan;
(c) dengan modifikasi harga 15% atau lebih dibandingkan harga 

kontrak awal;
(d) yang tidak terdaftar dalam rencana pengadaan;
(e) yang diberikan tanpa kompetisi (kontrak dengan penunjukan 

langsung);
(f) yang diberikan oleh peminjam yang ditemukan memiliki 

kekurangan dalam tinjauan pasca-pemberian kontrak 
sebelumnya; dan

(g) yang mengalami penundaan sangat lama antara penyerahan 
penawaran dengan evaluasi, antara evaluasi dengan pemberian 
kontrak, atau antara pemberian kontrak dengan eksekusi kontrak. 

Jika jumlah kontrak yang memenuhi karakteristik di atas melebihi ukuran sampel 
yang diidentifikasi, ukuran sampel dapat ditingkatkan (jika sumber dayanya 
memungkinkan) atau diambil sampel representatif yang lebih sedikit dari antara 
kontrak-kontrak tersebut, bergantung pada alasan untuk tingkat risiko yang lebih 
tinggi ini.

C. Metodologi Tinjauan
4.7 Setelah sampelnya ditentukan, ADB harus menyetujui bersama peminjam 
mengenai jadwal tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling). Kontrak-kontrak 
yang dipilih untuk tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling) akan diberitahukan 
pada saat kedatangan misi dan peminjam harus menyediakan semua dokumen 
yang relevan atas permintaan misi tersebut. Laporan tinjauan pasca-pemberian 
kontrak (sampling) (Lampiran, bagian A) akan disusun ADB untuk setiap upaya 
tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling).

4.8 Sebelum memulai tinjauan, hasil dari setiap tinjauan pasca-pemberian 
kontrak sebelumnya dalam proyek tersebut perlu dipertimbangkan, untuk menilai 
isu-isu yang dianggap dalam tinjauan sebelumnya dan bagaimana isu tersebut 
sudah diatasi, sekaligus juga segala tindakan mitigasi yang belum dijalankan, serta 
isu-isu lainnya dari dukungan dan pemantauan pelaksanaan. Hal ini akan memberi 
indikasi bidang-bidang yang memerlukan perhatian khusus. Jika tindakan korektif 
sebelumnya masih belum selesai meskipun tenggatnya telah terlampaui, laporan 
tersebut perlu membahas apakah tindakan tersebut masih relevan dan mencatat 
setiap alasan mengapa tindakan tersebut tidak dilaksanakan. Jika langkah korektif 
sudah dilaksanakan, ADB akan mengkaji apakah peminjam sudah memitigasi secara 
efektif risiko yang teridentifikasi. Kemajuan terkait tindakan yang masih tertunda 
akan dibicarakan dengan peminjam sebagai bagian dari tinjauan.
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4.9 Manakala teramati adanya ketidakpatuhan yang signifikan, ADB 
akan mengumpulkan bukti (dan membuat salinannya) berupa catatan yang 
mencerminkan ketidakpatuhan tersebut—sebagai contoh, cuplikan laporan 
evaluasi, dokumen tender, atau catatan pembayaran, dan mengumpulkan salinan 
catatan semacam itu. Peminjam tetap menyimpan catatan aslinya.

D. Pendekatan Keseluruhan
4.10 Tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling) mencakup kepatuhan 
proses pengadaan terhadap prosedur pengadaan yang disetujui. ADB harus 
menggunakan penilaian profesionalnya untuk menelaah apakah pengadaan dan 
cara pelaksanaannya sudah memadai, dengan dukungan pertanyaan pemandu yang 
dijelaskan dalam format laporan tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling) pada 
Lampiran. Sebagai contoh, sebaiknya tidak sekadar melaporkan bahwa peserta 
tender diberikan waktu lebih singkat daripada yang disepakati untuk menyiapkan 
dan menyerahkan penawaran. Seharusnya, dilakukan penilaian mengenai apakah 
jangka waktunya masuk akal atau memadai untuk memungkinkan peserta tender 
menyiapkan dan menyerahkan penawaran yang responsif, berdasarkan kondisi 
kontrak, dan juga alasan bagi penyimpangan tersebut.

4.11 Dalam melaksanakan tinjauan, harus dilakukan penilaian apakah 
peminjam masih tetap mematuhi prosedur pengadaan yang sudah disetujui dan 
apakah prosedurnya masih memadai untuk pelaksanaan pengadaan secara tepat 
waktu dan efektif. Jika ada potensi ketidakpatuhan, harus dilakukan penilaian lebih 
lanjut, termasuk diskusi dengan staf proyek, untuk menentukan penyebab atau 
kegagalan sistem lainnya yang mendasari. Hal ini mungkin memerlukan tinjauan 
laporan-laporan lainnya seperti laporan audit internal dan laporan tinjauan yang 
berkaitan dengan pengadaan proyek. Sebagai contoh, jika teramati beberapa 
kejadian ketidakpatuhan, hal itu mungkin adalah karena kurangnya kapasitas 
staf peminjam untuk melaksanakan tindakan pengadaan yang tepat atau karena 
upaya memotong prosedur persetujuan pengadaan internal peminjam, yang akan 
dipandang sebagai kegagalan sistem. Dalam kedua kasus tersebut, perlu diusulkan 
tindakan korektif dan pemantauan pelaksanaannya di masa mendatang.

E. Pelanggaran Integritas 
4.12 Staf ADB akan memeriksa daftar kontrak tersebut terhadap daftar 
perusahaan dan perorangan yang diskors dan dilarang oleh ADB, termasuk setiap 
entitas yang dilarang atau diskors berdasarkan Kesepakatan Penegakan Bersama 
Keputusan Pelarangan (2006) di antara bank-bank pembangunan multilateral. 
Hal ini termasuk kontrak dengan perusahaan yang mungkin ditandatangani setelah 
tanggal pelarangan atau skors perusahaan tersebut. Daftar kontrak juga harus 
ditinjau untuk mengidentifikasi setiap pola tidak biasa yang menunjukkan kegiatan 
berisiko—sebagai contoh, kontrak yang berulang-ulang; pesanan sejumlah item 
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yang sama dari beberapa perusahaan yang sama (kecuali berdasarkan kesepakatan 
kerangka kerja); kontrak-kontrak yang pengadaannya berupa kontrak penunjukan 
langsung; atau inkonsistensi dalam beberapa penawaran yang disampaikan 
oleh peserta tender yang sama, sehingga peserta tender tersebut responsif 
untuk satu kontrak, tetapi tidak responsif untuk kontrak yang lain. Kontrak yang 
memperlihatkan pola-pola tersebut dapat ditambahkan ke sampel kontrak yang 
akan ditinjau.

4.13 Jika ada kasus yang dicurigai sebagai pelanggaran integritas teridentifikasi 
melalui proses tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling), dokumentasi yang 
relevan akan dikumpulkan dan pelanggaran yang dicurigai akan dicatat dalam 
laporan tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling), dan ditembuskan ke Kantor 
Antikorupsi dan Integritas ADB.

F. Rating Tinjauan Pasca-Pemberian Kontrak 
(Sampling)

4.14 Setiap peminjam memperoleh rating untuk manajemennya atas proses 
pengadaan, yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur pengadaan 
yang sudah disetujui, dengan hasil evaluasi berupa “memuaskan”, “memuaskan 
sebagian”, atau “tidak memuaskan”. Berdasarkan status penilaian tersebut, rating 
risiko keseluruhan akan diklasifikasikan sebagai ekstrem, tinggi, sedang, atau 
rendah. Dalam mencapai kesimpulan mengenai rating tersebut, isu-isu berikut akan 
dipertimbangkan:

(i) perencanaan pengadaan: penilaian kualitas dari, dan kepatuhan 
terhadap, rencana pengadaan, termasuk perubahan atau pembaruan, 
jika berlaku;

(ii) publikasi: penilaian kualitas dari, dan kepatuhan terhadap, persyaratan 
iklan dan publikasi pemberian kontrak untuk kontrak yang berlaku;

(iii) tender: penilaian kualitas dari, dan kepatuhan terhadap, persyaratan 
dokumen tender, termasuk RFP, daftar pendek, kerangka acuan, dan 
dokumen lainnya yang berlaku;

(iv) evaluasi: penilaian kualitas dari, dan kepatuhan terhadap, persyaratan 
atan kriteria evaluasi penawaran, termasuk draf kontrak, laporan 
evaluasi teknis dan keuangan, serta perubahan terhadap dokumen 
tender, jika berlaku; dan

(v) pemberian kontrak: penilaian kualitas dari, dan kepatuhan terhadap, 
persyaratan pemberian kontrak. 

4.15 Berdasarkan temuan-temuan tersebut, ADB menetapkan rating risiko 
keseluruhan untuk tinjauan sesuai dengan deskripsi dalam Tabel. Temuan 
mengenai ketidakpatuhan menjadi bagian dari rekomendasi utama untuk tindakan 
korektif.



Tinjauan Pengadaan 14

4.16 Sebelum menyelesaikan tinjauan, temuannya harus dibicarakan dengan 
peminjam. Hal ini akan memberi peluang bagi staf peminjam untuk mengklarifikasi 
setiap isu dan membantu memperoleh penerimaan peminjam atas kesimpulan dan 
rekomendasi dalam laporan. Meskipun klarifikasi dan diskusi dapat dilaksanakan 
hanya bersama staf pengadaan peminjam, sebaiknya proses ini mengikutsertakan 
manajer atau koordinator proyek untuk memperlihatkan gambaran umum 
kinerja pengadaan peminjam. Jika diperlukan tindakan mitigasi atau penguatan, 
peninjau mendiskusikan tindakan potensial tersebut dan tanggal targetnya guna 
meningkatkan peluang pelaksanaan secara efektif. Jika ada rekomendasi dari 
tinjauan sebelumnya yang belum dilaksanakan, peninjau mendiskusikan alasannya, 
membahasnya dalam laporan, dan mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam 
pengembangan setiap tindakan baru.

Tabel: Deskripsi Rating Risiko untuk Laporan Tinjauan Pasca-Pemberian 
Kontrak (Sampling) ADB

Rating Risiko Keseluruhan

Risiko ekstrem Kekurangan yang signifikan dalam proses dan praktik pengadaan 
peminjam, yang dapat menghambat tercapainya satu atau beberapa 
keluaran utama secara tepat waktu atau efisien, atau melemahkan 
integritas proses, dan penyelesaiannya tidak dapat dipastikan atau malah 
tidak mungkin.

Risiko tinggi Berbagai kekurangan dalam proses dan praktik pengadaan peminjam 
yang dapat menghambat tercapainya satu atau beberapa keluaran utama 
secara tepat waktu atau efisien, atau melemahkan integritas proses, dan 
penyelesaiannya tidak dapat dipastikan.

Risiko sedang Proses dan praktik pengadaan peminjam umumnya memiliki kualitas, 
keandalan, ketepatan waktu, dan transparansi yang baik, dengan sejumlah 
kekurangan yang tidak terlalu bermasalah, sehingga hanya memerlukan 
tindakan korektif minor, atau jika ada kekurangan yang cukup signifikan, 
kemungkinan akan dapat diselesaikan secara tepat waktu.

Risiko rendah Proses dan praktik pengadaan peminjam memiliki kualitas, keandalan, 
ketepatan waktu, dan transparansi yang sangat baik, serta hanya 
memerlukan sedikit atau tidak memerlukan tindakan korektif dari ADB.

Sumber: Asian Development Bank.



Lampiran: Format untuk Tinjauan Pasca-
Pemberian Kontrak (Sampling)

A. Format Laporan Tinjauan Pasca-Pemberian Kontrak 
(Sampling)

[Untuk dilengkapi oleh staf atau konsultan Asian Development Bank (ADB) setelah 
menyelesaikan misi tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling).]

Nama Proyek:

Nomor Proyek: Nomor Persetujuan:

Negara: Lembaga Penanggung Jawab:

Kategori Risiko Pengadaan Proyek: Lembaga Pelaksana:

Risiko Pengadaan:

Tinjauan Pasca-Pemberian Kontrak 
(Sampling) Dilaksanakan oleh:

Tanggal Selesai Proyek:

Tanggal Tinjauan Pasca-Pemberian Kontrak 
(Sampling) Sebelumnya:

Tanggal Tinjauan Pasca-Pemberian Kontrak 
(Sampling) Saat Ini:

Jumlah Kontrak yang Diberikan Sejak 
Tinjauan Terakhir:a

Jumlah Kontrak yang Ditinjau:a

a Lihat Lampiran 1, bagian B.

1. Ringkasan Eksekutif

[Deskripsi singkat mengenai tujuan, temuan dan isu utama, serta rekomendasi dari tinjauan pasca-
pemberian kontrak (sampling).]

2. Diskusi Mengenai Seleksi Sampel Kontrak yang Akan Ditinjau dan Daftar Kontrak yang 
Ditinjau

[Deskripsi singkat mengenai seleksi
• sampel kontrak (menurut risiko, seleksi acak, atau keduanya); dan
• rangkuman daftar kontrak yang ditinjau (termasuk perincian seperti jenis pengadaan, metode 

pengadaan, nomor kontrak, tanggal kontrak, deskripsi kontrak singkat, nama lembaga pengontrak, 
nama kontraktor/pemasok/konsultan, nilai kontrak).

Peminjam harus melengkapi ini dengan mengikuti format dalam Lampiran 1, bagian B.]
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3. Temuan dari Tinjauan 

[a. Deskripsi kemajuan dari rekomendasi dan tindakan yang disampaikan dalam tinjauan pasca-
pemberian kontrak (sampling) sebelumnya (jika berlaku).

b. Deskripsi singkat temuan dari tinjauan saat ini, yang mencakup proses pengadaan, termasuk 
perencanaan pengadaan, publikasi, tender, evaluasi, dan pemberian kontrak.

Hal ini seharusnya didasarkan pada lembar kerja sampel dalam Lampiran 1, bagian C sampai E, 
sesuai relevansinya.
c. Deskripsi singkat setiap temuan yang menunjukkan potensi pelanggaran integritas terkait proses 
pengadaan, atau isu terkait lainnya di tingkat kontrak, proyek, sektor, atau negara.]

4. Rating dan Rekomendasi Tinjauan Pasca-Pemberian Kontrak (Sampling)

[Rating keseluruhan (risiko “ekstrem”, “tinggi”, “sedang”, atau “rendah” sesuai definisi berikut) dari 
kinerja peminjam dalam mengelola proses pengadaan selama masa tinjauan, dan rekomendasi 
untuk mengatasi setiap risiko yang dinilai dan isu ketidakpatuhan.

Definisi rating risiko tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling) yang berlaku dalam mengelola 
proses pengadaan:

Risiko ekstrem: Kekurangan yang signifikan dalam proses dan praktik pengadaan peminjam, yang 
dapat menghambat tercapainya satu atau beberapa keluaran utama secara tepat waktu atau 
efisien, atau melemahkan integritas proses, dan penyelesaiannya tidak dapat dipastikan atau malah 
tidak mungkin.

Risiko tinggi: Berbagai kekurangan dalam proses dan praktik pengadaan peminjam yang dapat 
menghambat tercapainya satu atau beberapa keluaran utama secara tepat waktu atau efisien, atau 
melemahkan integritas proses, dan penyelesaiannya tidak dapat dipastikan.

Risiko sedang: Proses dan praktik pengadaan peminjam umumnya memiliki kualitas, keandalan, 
ketepatan waktu, dan transparansi yang baik, dengan sejumlah kekurangan yang tidak terlalu 
bermasalah, sehingga hanya memerlukan tindakan korektif minor, atau jika ada kekurangan yang 
cukup signifikan, kemungkinan akan dapat diselesaikan secara tepat waktu.

Risiko rendah: Proses dan praktik pengadaan peminjam memiliki kualitas, keandalan, ketepatan 
waktu, dan transparansi yang sangat baik, serta hanya memerlukan sedikit atau tidak memerlukan 
tindakan korektif dari ADB.]
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Status Kepatuhan Proses 
Pengadaan
[seperti kepatuhan terhadap 
kesepakatan pembiayaan, 
peraturan pengadaan, dan 
ketentuan lainnya yang telah 
disetujui]

 Memuaskan   Memuaskan Sebagian  
 Tidak Memuaskan

[Indikator yang perlu diperhatikan:
• Perencanaan Pengadaan: Penilaian kualitas dari, dan 

kepatuhan terhadap, rencana pengadaan, termasuk 
perubahan atau pembaruan, jika berlaku

• Publikasi: Penilaian kualitas dari, dan kepatuhan terhadap, 
persyaratan iklan dan publikasi pemberian kontrak untuk 
kontrak yang berlaku

• Tender: Penilaian kualitas dari, dan kepatuhan terhadap, 
persyaratan dokumen tender, termasuk RFP, daftar pendek, 
kerangka acuan, dan dokumen lainnya yang berlaku

• Evaluasi: Penilaian kualitas dari, dan kepatuhan terhadap, 
persyaratan atan kriteria evaluasi penawaran, termasuk 
draf kontrak, laporan evaluasi teknis dan keuangan, serta 
perubahan terhadap dokumen tender, jika berlaku

• Pemberian Kontrak: Penilaian kualitas dari, dan kepatuhan 
terhadap, persyaratan pemberian kontrak]

Rekomendasi: [Sebutkan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan 
guna mengatasi isu-isu yang teridentifikasi terkait manajemen 
peminjam terhadap proses pengadaan.]
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B. Daftar Kontrak yang Menjalani Tinjauan Pasca-
Pemberian Kontrak (Sampling)

[Disiapkan oleh peminjam terlebih dahulu. Jika proyek memiliki lebih dari satu 
lembaga penanggung jawab dan/atau lembaga pelaksana, masing-masing lembaga 
akan menyiapkan daftar yang nantinya dikonsolidasikan oleh pihak yang melakukan 
koordinasi.]

Diberikan dari [hh/bb/tttt] hingga [hh/bb/tttt]
Oleh: [nama lembaga penanggung jawab atau pelaksana]

Nomor dan 
Deskripsi 
Kontrak

Metode 
Pengadaan 
atau Seleksi

Prosedur 
Tendera

Perkiraan 
Biayab

Nilai 
Kontrak 

yang 
Diberikan

Tanggal 
Pemberian 

Kontrak

Pemenang 
Kontrak 

dan 
Alamat

Status 
Pelaksanaanc

Pekerjaan

1

2

Barang

1

2

Layanan 
Nonkonsultasi

1

2

Layanan 
Konsultasi

1

2

a Dalam hal pekerjaan, barang, dan layanan nonkonsultasi.
b Dari rencana pengadaan yang disetujui.
c “Dalam proses” atau “sudah selesai”.
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C. Lembar Kerja Tinjauan Pasca-Pemberian Kontrak 
(Sampling) untuk Prosedur Permintaan Penawaran

[Dibuat oleh ADB hanya untuk kontrak dengan masalah kepatuhan besar.]

Tanggal Tinjauan: Nama Peninjau:

Nomor dan Tanggal Kontrak: Nilai Kontrak ($):

Nama dan Alamat Kontraktor:

Aspek Komentar dan Temuan

Dokumentasi pengadaan (pengarsipan)

Referensi dalam rencana pengadaan

Permintaan penawaran yang diterbitkan 
kepada perusahaan dan jumlah perusahaan 
yang menerimanya

Jangka waktu yang diperbolehkan untuk 
penyerahan penawaran

Verifikasi (bukan evaluasi) keberadaan 
penawaran dan nama pemasok yang 
memberi penawaran

Laporan evaluasi penawaran dan tanggalnya, 
serta komentar, jika ada

Dokumen kontrak atau pesanan pembelian 
yang ditandatangani

Pengaduan atau persoalan terkait

Indikasi kemungkinan pelanggaran integritas

Persoalan lainnya
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D. Lembar Kerja Tinjauan Pasca-Pemberian Kontrak 
(Sampling) untuk Prosedur Tender Lainnya

[Dibuat oleh ADB hanya untuk kontrak dengan masalah kepatuhan besar.]

Tanggal Tinjauan: Nama Peninjau:

Nomor dan Tanggal Kontrak: Nilai Kontrak ($):

Nama dan Alamat Kontraktor:

Metode Pengadaan: 
  OCB  LCB  Penunjukan Langsung 
  Lainnya, sebutkan: _______

Jenis:  
  Barang  Pekerjaan  Layanan Nonkonsultasi

Aspek Komentar dan Temuan

Dokumentasi pengadaan (pengarsipan)

Referensi dalam rencana pengadaan

Iklan

Pra- atau pasca-kualifikasi

Dokumen tender

Jangka waktu yang diperbolehkan untuk penyerahan penawaran

Pembukaan penawaran dan berita acara pembukaan penawaran

Catatan jaminan penawaran

Laporan evaluasi penawaran, verifikasi keberadaan penawaran, 
nama peserta tender

Penjelasan (debriefing)

Publikasi pemberian kontrak

Dokumen kontrak

Pengaduan atau persoalan terkait

Indikasi kemungkinan pelanggaran integritas

Persoalan lainnya

Justifikasi untuk kontrak penunjukan langsung (jika berlaku)

LCB = tender kompetitif terbatas, OCB = tender kompetitif terbuka.
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E. Lembar Kerja Tinjauan Pasca-Pemberian Kontrak 
(Sampling) untuk Kontrak Konsultan

[Dibuat oleh ADB hanya untuk kontrak dengan masalah kepatuhan besar.]

Tanggal Tinjauan: Nama Peninjau:

Nomor dan Tanggal Kontrak: Nilai Kontrak ($):

Nama dan Alamat Kontraktor:

Metode   QCBS  QBS  FBS  LCS 
Evaluasi:

  CQS  SSS  Lainnya, sebutkan: __________

Kategori:   Perusahaan  Perorangan

Aspek Komentar dan Temuan

Dokumentasi pengadaan (pengarsipan)

Referensi dalam rencana pengadaan

Iklan

Permintaan proposal

Daftar pendek: verifikasi jumlah, nama, dll.

Jangka waktu yang diperbolehkan untuk penyerahan 
proposal

Kriteria evaluasi

Evaluasi teknis

Laporan evaluasi, dan komentarnya, jika ada (verifikasi 
keberadaan proposal)

Pembukaan penawaran keuangan

Evaluasi kualitas dan biaya gabungan

Publikasi pemberian kontrak

Dokumen kontrak yang ditandatangani

Pengaduan atau persoalan terkait

Indikasi kemungkinan pelanggaran integritas

Persoalan lainnya

Justifikasi untuk seleksi dengan penunjukan langsung (jika 
berlaku)

CQS = seleksi kualifikasi konsultan, FBS = seleksi anggaran tetap, LCS = seleksi biaya terkecil,  
QBS = seleksi berbasis kualitas, QCBS = seleksi berbasis kualitas dan berbasis biaya,  
SSS = seleksi dengan penunjukan langsung.
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Tinjauan Pengadaan
Buku Panduan Mengenai Pengadaan

Buku panduan ini memberi informasi mengenai dua metode yang digunakan ADB 
untuk melakukan tinjauan proses pengadaan peminjam: tinjauan prakontrak dan 
tinjauan pasca-pemberian kontrak (sampling). Panduan ini berlaku untuk proyek 
yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dari pinjaman atau hibah ADB, atau dari dana 
yang dikelola ADB. Tinjauan tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa proses 
pengadaan peminjam mematuhi prosedur pengadaan yang sudah disetujui. Buku 
panduan ini membahas metode penentuan jenis tinjauan yang paling tepat untuk 
diterapkan pada kontrak tertentu berdasarkan rating risiko pengadaan proyek serta nilai 
dan kompleksitas kontrak, dan selanjutnya menyoroti faktor-faktor lainnya yang perlu 
dipertimbangkan dalam melaksanakan setiap jenis tinjauan.

Tentang Asian Development Bank

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

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