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vii

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 

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)



viii Tentang Publikasi Ini

yang dilakukan oleh lembaga penanggung jawab dan lembaga pelaksana proyek 
untuk proyek-proyek yang 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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DAFTAR SINGKATAN

ADB — Asian Development Bank

CMP —  contract management plan (rencana manajemen 
kontrak)

CPAR —  country procurement assessment report 
(laporan penilaian pengadaan di tingkat negara)

CPRM —  country portfolio review mission (misi tinjauan 
portofolio negara)

CPS —  country partnership strategy (strategi kemitraan 
negara)

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

e-GP —  electronic government procurement (pengadaan 
pemerintah secara elektronik)

MAPS —  Methodology for Assessing Procurement Systems 
(Metodologi Penilaian Sistem Pengadaan)

OAI —  Office of Anticorruption and Integrity (Kantor 
Antikorupsi dan Integritas)

P-RAMP —  procurement risk assessment and management 
plan (rencana penilaian dan manajemen risiko 
pengadaan)

PEFA —  Public Expenditure and Financial Accountability 
(Akuntabilitas Pengeluaran Publik dan 
Keuangan)

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

PPRR —  project procurement-related review (tinjauan 
terkait pengadaan proyek)

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

Buku panduan ini menjabarkan kerangka kerja risiko pengadaan ADB dalam 
mengelola risiko pengadaan di sepanjang siklus pengadaan. Dalam manajemen 
risiko, risiko dikelola dengan tujuan meminimalkan dampak dari kejadian buruk 
terhadap pencapaian tujuan proyek. Buku panduan ini menguraikan bagaimana 
risiko diidentifikasi, dinilai, dan dikelola di tingkat negara dan di tingkat sektor/
lembaga, serta bagaimana berbagai risiko tersebut digunakan sebagai masukan 
bagi identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko di tingkat proyek selama masa 
perencanaan pengadaan dan sepanjang pelaksanaan kontrak.

Kerangka kerja risiko pengadaan memberikan penekanan pada kebutuhan 
untuk memperlakukan dan mengelola risiko setelah risiko diidentifikasi, dan 
menggarisbawahi manajemen risiko sebagai kegiatan yang terus berjalan. Penilaian 
dan perlakuan terhadap risiko perlu terus menerus diperbarui, seiring dengan 
perubahan risiko dan teridentifikasinya risiko baru.

Identifikasi dan mitigasi risiko terkait pengadaan yang dilakukan secara efektif 
dapat

Meningkatkan Efisiensi dan Mengurangi Waktu Pengadaan
• Kerangka kerja risiko pengadaan menguraikan bagaimana keluaran dari 

penilaian risiko digunakan sebagai masukan bagi penilaian risiko pada 
tahap berikutnya, dan dengan demikian memastikan kesinambungan 
dalam proses manajemen risiko serta menghindari agar tiap penilaian 
berikutnya tidak perlu dimulai dari nol.

• Manajemen risiko yang efektif mengurangi kemungkinan terjadinya 
penundaan/keterlambatan proyek.

Mengurangi Risiko
• Kerangka kerja risiko pengadaan menguraikan proses untuk menilai risiko 

serta opsi perlakuannya, yang memungkinkan risiko dimitigasi.

Memberikan Nilai Manfaat Uang
• Nilai manfaat uang dan risiko terkait secara intrinsik. Manajemen risiko 

yang efektif secara langsung mengarah pada meningkatnya nilai manfaat 
uang dan pada akhirnya berujung pada meningkatnya kemungkinan 
tercapainya tujuan proyek.





I. Pendahuluan

1.1 Buku panduan ini menguraikan kerangka kerja risiko pengadaan pada 
Asian Development Bank (ADB) dalam mengelola risiko pengadaan di sepanjang 
siklus pengadaan mulai dari strategi kemitraan negara (country partnership strategy 
- CPS) hingga penutupan kontrak. Tujuan manajemen risiko ialah meminimalkan 
dampak dari kejadian buruk yang mungkin terjadi terhadap pencapaian tujuan 
proyek yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman atau hibah ADB, atau 
dana yang dikelola ADB.

1.2 Kerangka kerja risiko pengadaan menguraikan bagaimana risiko 
diidentifikasi, dinilai, dan dikelola di tingkat negara dan sektor/lembaga, serta 
bagaimana risiko tersebut digunakan sebagai masukan bagi identifikasi, penilaian, 
dan pengelolaan risiko di tingkat proyek.

1.3 Kerangka kerja ini memberikan penekanan pada kebutuhan untuk 
memperlakukan dan mengelola risiko setelah identifikasi, dan menggarisbawahi 
bahwa manajemen risiko merupakan kegiatan yang terus-menerus. Penilaian dan 
perlakuan terhadap risiko perlu diperbarui secara terus-menerus karena risiko 
terus berubah dan risiko baru teridentifikasi.

1.4 Kerangka kerja ini berbasis pada prinsip dan bukan pada kepatuhan, 
sejalan dengan 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). Pendekatan ini mendukung prinsip-prinsip inti dalam pengadaan 
ADB yaitu keekonomian, efisiensi, keadilan, transparansi, kualitas, dan nilai 
manfaat uang (VFM).

1.5 Manajemen risiko dan VFM terkait erat. Gambar 1 menguraikan 
bagaimana VFM bergantung pada kualitas, biaya, dan keberlanjutan, dengan tiap 
aspek turut mencakup komponen sebagaimana disebutkan. Dampak buruk pada 
salah satu dari ketiga aspek tersebut dapat berdampak berat pada VFM:

(i) Kenaikan biaya pengadaan atau biaya proyek akan langsung 
berdampak terhadap VFM, apabila tidak berkaitan dengan 
peningkatan kualitas atau keberlanjutan.

(ii) Kualitas yang lebih rendah akan berdampak buruk terhadap VFM, 
apabila tidak berkaitan dengan kompensasi atas penurunan biaya.



Kerangka Kerja Risiko Pengadaan2

Kualitas

Biaya Keberlanjutan

Manajemen 
Risiko

Nilai 
manfaat 

uang

• Dapat dibangun (uildability)
Dapat difungsikan (Functionality)
Dapat dipelihara (Maintainability)
Dapat dioperasikan (Operability)

•
•
•

• Biaya pembelian
Biaya siklus hidup
Jadwal

•
•

• Lingkungan
Keselamatan
Kepatuhan
Pembangunan ekonomi
Pengadaan setempat

•
•
•
•

Gambar 1: Kontribusi Manajemen Risiko terhadap Nilai Manfaat Uang

Sumber: Asian Development Bank
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(iii) Capaian hasil yang buruk terkait keberlanjutan, seperti misalnya 
pencemaran lingkungan atau buruknya keselamatan proyek atau 
operasional, akan membawa dampak langsung atau dampak ke 
hilir dalam kaitannya dengan VFM. Bahka jika tujuan kualitas dan 
biaya terpenuhi, pencapaian hal-hal ini dengan mengakibatkan 
kerusakan lingkungan akan mengurangi VFM.

1.6 Manajemen risiko merupakan bagian esensial dari siklus pengadaan 
ADB karena memastikan bahwa risiko terhadap kualitas, biaya, dan keberlanjutan 
sudah diidentifi kasi dan dimitigasi sehingga VFM dan tujuan proyek lebih mungkin 
tercapai. Gambar 2 menunjukkan siklus pengadaan ADB.

Gambar 2: Siklus Pengadaan ADB

Sumber: Asian Development Bank.

SIKLUS 
PENGADAAN
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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
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II. Maksud

2.1 Maksud buku panduan ini ialah menyajikan kerangka kerja risiko 
pengadaan ADB dan menjelaskan penerapannya di tiap tahap pada siklus 
pengadaan.

2.2 Kerangka kerja risiko pengadaan berlaku pada berbagai tataran entitas/
lembaga (negara, sektor/lembaga, dan proyek) serta pada tiap tahap siklus hidup 
proyek—proses yang berjalan terus-menerus dan mengalir di sepanjang siklus 
proyek dan pengadaan.

2.3 Peminjam (atau penerima hibah) dan ADB bertanggung jawab mengelola 
risiko di berbagai tahap dalam siklus pengadaan, dan perlu bekerja sama guna 
memastikan agar risiko dapat diidentifikasi dan dikelola secara efektif. Meskipun 
pihak peminjam secara langsung bertanggung jawab atas tindakan tersebut, ADB 
memiliki tanggung jawab fidusia guna memastikan risiko telah diidentifikasi dan 
dikelola dalam strategi di tingkat negara dan sektor, serta di tingkat lembaga dan 
proyek.



III. Kerangka Kerja Risiko Pengadaan

3.1 Gambar 3 menguraikan kerangka kerja risiko pengadaan ADB.

Gambar 3: Kerangka Kerja Risiko Pengadaan

ADB = Asian Development Bank, CSPRA = penilaian risiko pengadaan di tingkat negara dan sektor/
lembaga, PPRA = penilaian risiko pengadaan proyek.

Sumber: Asian Development Bank.
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3.2 Kerangka kerja risiko pengadaan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai 
berikut:

(i) Kerangka kerja ini dibangun di seputar proses manajemen risiko.
(ii) Kerangka kerja ini berlaku di berbagai tingkat organisasi/entitas.
(iii) Kerangka kerja ini berlaku di sepanjang siklus pengadaan.
(iv) Kerangka kerja ini berlaku terus-menerus dan mengalir di 

sepanjang siklus pengadaan.
(v) Risiko harus dikelola setelah teridentifi kasi.

A.  Kerangka Kerja Risiko Pengadaan Dibangun di 
Seputar Proses Manajemen Risiko

3.3 Kerangka kerja risiko pengadaan dibangun di seputar proses manajemen 
risiko yang dapat dilihat pada Gambar 4, yang dimulai dari identifi kasi risiko.

Gambar 4: Proses Manajemen Risiko

Sumber: Asian Development Bank.
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3.4 Kerangka kerja risiko pengadaan yang terdapat pada Gambar 3 
menunjukkan masukan yang digunakan untuk identifikasi risiko di tiap tahap 
siklus pengadaan. Masukan-masukan tersebut digunakan untuk membantu 
mengidentifikasi risiko di tiap tingkat. Risiko dinilai berdasarkan tingkat kemungkinan 
terjadinya (likelihood) serta dampaknya (consequence). Keluaran dari proses penilaian 
risiko ialah identifikasi dan implementasi berbagai upaya untuk memitigasi risiko. 
Implementasi upaya mitigasi dilakukan dengan menempatkan upaya tersebut pada 
pihak yang sesuai agar dapat ditindaklanjuti bila perlu. Kemajuan upaya mitigasi 
hendaknya dipantau secara terus-menerus guna memastikan bahwa mereka benar-
benar dijalankan dan efektif. Terakhir, penilaian risiko hendaknya diperbarui guna 
merefleksikan perubahan apa pun pada risiko yang ada atau adanya risiko baru.

B.  Kerangka Kerja Risiko Pengadaan Berlaku di Berbagai 
Tingkat Organisasi/Entitas

3.5 Kerangka kerja risiko pengadaan berlaku di tingkat negara, sektor/lembaga, 
dan proyek. Gambar 3 menunjukkan berbagai jenis penilaian risiko yang dilakukan di 
tiap tahap siklus pengadaan, dan risiko-risiko tersebut dicantumkan pada Tabel 1.

Tabel 1: Keberlakuan Perangkat Manajemen Risiko di Tingkat Organisasi/Entitas

Perangkat 
Manajemen Risiko

Penerapan

KomentarNegara Sektor Lembaga Proyek

Penilaian Risiko 
Pengadaan di 
Tingkat Negara dan 
Sektor/Lembaga   

CSPRA memperhatikan 
risiko pengadaan yang 
dikaitkan dengan 
kemampuan pengadaan 
di tingkat negara dan 
sektor/lembaga

Kategorisasi Risiko 
Pengadaan

   

Dalam pengkategorian 
risiko pengadaan 
proyek, CSPRA turut 
dipertimbangkan 
bersama dengan risiko 
proyek

Penilaian Risiko 
Pengadaan Proyek

 

Kemampuan lembaga 
dipertimbangkan dalam 
PPRA bersama dengan 
risiko pengadaan proyek

Rencana 
Manajemen Kontrak



Risiko yang relevan 
dalam PPRA diteruskan 
hingga ke rencana 
manajemen kontrak

CSPRA = penilaian risiko pengadaan di tingkat negara dan sektor/lembaga, PPRA = penilaian risiko 
pengadaan proyek.

Sumber: Asian Development Bank.
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C.  Kerangka Kerja Risiko Pengadaan Berlaku di 
Sepanjang Siklus Pengadaan

3.6 Kerangka kerja risiko pengadaan dimulai pada saat penyusunan 
strategi kemitraan negara (CPS). Pada titik tersebut, disusun suatu penilaian 
risiko pengadaan di tingkat negara dan sektor/lembaga (country and sector/
agency procurement risk assessment - CSPRA), yang mengidentifikasi risiko di 
tingkat negara dan sektor/lembaga. CSPRA menelaah kerangka kerja hukum dan 
peraturan yang mengatur pengadaan publik, kapasitas manajemen dan kerangka 
kerja kelembagaan, operasionalisasi pengadaan dan praktik pasar, serta integritas 
dan transparansi sistem pengadaan publik.

3.7 Di tahap konseptualisasi proyek, risiko pengadaan dikategorikan sebagai 
risiko dalam kategori “A” atau “B” oleh ADB, dan kategorisasi ini digunakan untuk 
menentukan tingkat pelibatan sumber daya pengadaan ADB dalam persiapan 
proyek.

3.8 Penilaian risiko pengadaan proyek (project procurement risk assessment - 
PPRA) dilakukan selama tahap perencanaan pengadaan dan mempertimbangkan 
risiko-risiko khusus yang dikaitkan dengan proyek, bersama dengan informasi lebih 
terperinci tentang pasar pasokan. Buku Panduan Mengenai Perencanaan Pengadaan 
Strategis membahas proses PPRA ini lebih lanjut.

3.9 Rencana Manajemen Kontrak (contract management plan - CMP) 
merupakan perangkat manajemen risiko yang digunakan untuk memastikan 
bahwa risiko pengadaan yang berlaku pada tahap pelaksanaan dan manajemen 
kontrak sudah dikelola secara efektif. Buku Panduan Mengenai Manajemen Kontrak 
membahas CMP lebih lanjut.

3.10 Pihak peminjam dan ADB bertanggung jawab atas berbagai kegiatan 
manajemen risiko di sepanjang proses pengadaan dan perlu bekerja sama guna 
memastikan bahwa risiko telah diidentifikasi dan dikelola secara efektif. Meskipun 
pihak peminjam secara langsung bertanggung jawab atas tindakan tersebut, ADB 
memiliki tanggung jawab fidusia guna memastikan risiko telah diidentifikasi dan 
dikelola dalam strategi di tingkat negara dan sektor, serta di tingkat lembaga dan 
proyek. Tabel 2 menguraikan tanggung jawab ADB dan pihak peminjam terkait 
dengan manajemen risiko.

3.11 Pada tahap perencanaan pengadaan, meskipun pihak peminjam 
bertanggung jawab atas pelaksanaan tindakan langsung, ADB akan memberi 
informasi dan masukan yang relevan kepada peminjam agar dapat digunakan 
peminjam untuk menyusun rencana pengadaan. ADB akan melakukan PPRA guna 
mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan proyek, menilai tingkat risiko, 
dan mengusulkan upaya mitigasi.
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D.  Kerangka Kerja Risiko Pengadaan Berjalan 
Berkesinambungan dan Mengalir di Sepanjang Siklus 
Pengadaan

3.12 Manajemen risiko dimulai pada tahap CPS dan terus mengalir di 
sepanjang siklus pengadaan. Keluaran dari setiap tahap pada kerangka kerja risiko 
pengadaan menjadi masukan bagi tahap berikutnya. Tiap penilaian risiko dilakukan 
berdasarkan hasil dari tahap kerangka kerja risiko sebelumnya dan dilengkapi 
dengan informasi tambahan seiring dengan fokus penilaian yang makin menyasar 
pada proyek.

3.13 Gambar 3 menunjukkan bahwa CSPRA disusun dengan menggunakan, 
antara lain

(i) masukan dari CSPRA sebelumnya;
(ii) kajian literatur (seperti misalnya tinjauan yang didasarkan pada 

“Metodologi Penilaian Sistem Pengadaan/Methodology for 
Assessing Procurement Systems” dari Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD), penilaian yang dilakukan 
sesuai dengan kerangka kerja Akuntabilitas Pengeluaran Publik dan 
Keuangan, serta pencarian melalui internet); dan

(iii) tinjauan terhadap data ADB yang sesuai (termasuk informasi 
seperti data pengadaan di tingkat negara dan tinjauan lain yang 
terkait dengan pengadaan proyek yang dilakukan oleh Kantor 
Antikorupsi dan Integritas ADB).

Tabel 2: Tanggung Jawab Manajemen Risiko dalam Siklus Pengadaan

Tahap Siklus  
Pengadaan

Perangkat 
Manajemen Risiko

Alokasi Tanggung Jawab

Asian Development 
Bank Peminjam

Strategi Kemitraan 
Negara

Penilaian Risiko 
Pengadaan di 
Tingkat Negara dan 
Sektor/Lembaga

Bertanggung Jawab Dikonsultasikan

Konseptualisasi 
Proyek

Kategorisasi Risiko 
Pengadaan

Bertanggung Jawab Dikonsultasikan

Perencanaan 
Pengadaan

Penilaian Risiko 
Pengadaan Proyek

Akuntabel Bertanggung Jawab

Manajemen 
Pelaksanaan dan 
Kontrak

Rencana 
Manajemen Kontrak

Dikonsultasikan Bertanggung Jawab

Sumber: Asian Development Bank.
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3.14 Selanjutnya, kategorisasi risiko pengadaan proyek yang dilakukan di 
tahap konseptualisasi proyek menggunakan CSPRA sebagai masukan dan akan 
menghasilkan kategori risiko pengadaan untuk proyek tersebut.

3.15 Dalam perencanaan pengadaan, CSPRA dan kategori risiko pengadaan 
menjadi masukan bagi PPRA, bersama dengan analisis eksternal (termasuk analisis 
pasar) dan analisis kebutuhan internal. Yang menjadi keluaran ialah PPRA, daftar 
risiko pengadaan proyek, mungkin juga rencana komunikasi dengan pemangku 
kepentingan, serta rencana dan strategi pengadaan.

3.16 PPRA, daftar risiko pengadaan, rencana komunikasi dengan pemangku 
kepentingan, serta rencana dan strategi pengadaan menjadi masukan bagi CMP, 
yang digunakan untuk mengelola risiko selama implementasi kontrak.

3.17 Di tiap tahap kerangka kerja risiko pengadaan, fokus akan mengerucut, 
dan risiko dari tahap sebelumnya disaring untuk mendapatkan risiko yang relevan 
bagi penilaian di titik yang bersangkutan. Misalnya, dalam menyusun PPRA, 
fokus akan mengerucut dari tingkat negara dan sektor menjadi tingkat lembaga 
dan proyek, dan hanya risiko di CSPRA yang berdampak pada proyek yang akan 
dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam PPRA.

E. Risiko Harus Dikelola setelah Diidentifikasi
3.18 Hal penting yang ditekankan dalam buku panduan ini ialah bahwa 
sekadar mengidentifikasi dan menilai risiko tidaklah cukup. Guna mengurangi 
risiko hingga ke taraf yang dapat diterima, upaya-upaya mitigasi yang efektif dalam 
mengurangi risiko tersebut harus diidentifikasi sekaligus dilaksanakan. Guna 
memastikan bahwa hal tersebut dilakukan, kemajuan atas pelaksanaan upaya-
upaya tersebut perlu dipantau dan dikelola.

3.19 Guna mendukung pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan upaya 
mitigasi, tindakan mitigasi yang diambil hendaknya didokumentasikan dalam suatu 
dokumen penilaian risiko.

3.20 Manajemen risiko bukanlah suatu kegiatan yang hanya dilakukan satu kali 
saja. Setelah penilaian risiko di awal, risiko bisa jadi mengalami perubahan, atau 
risiko baru bisa saja mulai terlihat. Penilaian risiko hendaknya diperbarui sebagai 
upaya menanggapi perubahan kondisi atau informasi baru terkait risiko, dan 
dilakukan pada titik-titik utama dalam proses pengadaan guna memastikan risiko 
dikelola secara efektif.

3.21 Gambar 5 menguraikan seperti apa risiko yang teridentifikasi dalam PPRA 
dan selama perencanaan pengadaan akan dikelola di sepanjang proses tender dan 
pemberian kontrak hingga implementasi kontrak.

3.22 Risiko yang telah didentifikasi dalam PPRA dikelola melalui pengaturan 
pengadaan yang dipilih, e.g., metode pengadaan, struktur kontrak, ketentuan kontrak 
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dan ukuran kinerja, serta tindakan mitigasi lainnya. Upaya mitigasi dan pihak yang 
melaksanakan tindakan hendaknya didokumentasikan dalam PPRA dan daftar risiko 
terkait lainnya, dan/atau dalam rencana komunikasi dengan pemangku kepentingan.

3.23 Seiring dengan berlanjutnya proyek ke tahap tender, PPRA dan daftar 
risiko hendaknya ditinjau kembali dengan memperhatikan informasi baru yang 
berasal dari tanggapan penawaran, yang berdampak pada risiko atau upaya 

Gambar 5: Manajemen Risiko Selama Perencanaan, Tender, dan Pelaksanaan

CMP = contract management plan, PPRA = project procurement risk assessment.

Source: Asian Development Bank.
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mitigasi. Misalnya, klarifikasi penawaran dapat meliputi perubahan spesifikasi 
serta struktur peserta tender yang sebelumnya tidak diantisipasi, yang mungkin 
memerlukan upaya-upaya tambahan untuk memitigasi risiko pelaksanaan.

3.24 Setelah evaluasi penawaran dan pemberian kontrak, risiko-risiko yang 
relevan dalam PPRA yang telah diperbarui hendaknya dimasukkan dalam CMP, 
bersama dengan upaya mitigasi dan pihak yang melaksanakan tindakan.

Selain itu, CMP hendaknya mencakup risiko-risiko lainnya (serta tindakan mitgasi 
lainnya) yang relevan dengan pelaksanaan kontrak yang tidak dimasukkan dalam 
PPRA. Risiko dan tindakan mitigasi dalam CMP perlu dipantau oleh peminjam 
guna memastikan pelaksanaannya benar-benar dilakukan dan berjalan efektif. 
Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan tinjauan atas daftar risiko CMP 
sebagai materi pembahasan dalam pertemuan manajemen kontrak bersama pihak 
kontraktor. Perubahan apapun terkait risiko atau risiko baru yang teridentifikasi 
hendaknya dicantumkan dalam daftar risiko.



IV. Penilaian dan Perlakuan  
terhadap Risiko

4.1 Setelah identifikasi risiko, perlu dilakukan penilaian terhadap risiko dan 
perlakuan terhadapnya.

A. Penilaian Risiko
4.2 Penilaian risiko mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

(i) memperkirakan kemungkinan terjadinya risiko,
(ii) memperkirakan konsekuensi bila risiko benar terjadi,
(iii) menentukan rating risiko, dan
(iv) memprioritaskan risiko untuk diberi perlakuan.

4.3 Tabel kemungkinan risiko pada Lampiran 1 hendaknya digunakan untuk 
memperkirakan kemungkinan terjadinya risiko, berkisar dari “Jarang” hingga 
“Hampir Pasti”. Suatu risiko perlu diberi skor antara 1 dan 5 yang menunjukkan 
seberapa besar kemungkinan risiko tersebut terjadi.

4.4 Tabel konsekuensi risiko pada Lampiran 1 hendaknya digunakan untuk 
memperkirakan konsekuensi apabila risiko benar terjadi, berkisar dari “Sangat 
Kecil” hingga “Sangat Besar”. Tabel konsekuensi risiko mengategorikan dampak 
risiko sesuai dengan seberapa besar dampak negatif yang ditimbulkan terhadap 
pencapaian prinsip-prinsip inti pengadaan ADB yaitu keekonomian, efisiensi, 
keadilan, transparansi, kualitas, dan nilai manfaat uang.

4.5 Konsekuensi risiko hendaknya diperkirakan menggunakan kategori yang 
paling sesuai dari daftar. Untuk risiko yang berdampak pada lebih dari satu kategori, 
yang dicatat adalah dampak dengan rating tertinggi. Skor konsekuensi risiko antara 
1 sampai 5 berdasarkan dampak dengan rating tertinggi perlu ditentukan untuk 
risiko yang berkaitan dengan konsekuensi terjadinya risiko tersebut.

4.6 Rating risiko hendaknya ditentukan dengan menggunakan matriks rating 
risiko yang ada di Lampiran 1 dengan menggunakan skor kemungkinan risiko dan 
skor konsekuensi risiko untuk menetapkan rating risiko. Misalnya, risiko dengan 
skor kemungkinan risiko sebesar 4 (“Kemungkinan Besar”) dan skor konsekuensi 
risiko sebesar 3 (“Sedang”) akan punya rating risiko “Tinggi” (Lampiran 1).

4.7 Risiko perlu dibuatkan susunan proritas dalam memberikan perlakuan 
terhadap risiko. Risiko yang mendapat nilai “Ekstrem” dan “Tinggi” hendaknya 
diberi perhatian khusus, namun perlakuan untuk memitigasi risiko “Sedang” dan 
“Rendah” perlu juga mendapat perhatian sepatutnya.
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4.9 Di beberapa kasus, bisa jadi satu-satunya upaya mitigasi yang tersedia 
ialah dengan jalan “menghindari”. Misalnya, sistem pengadaan nasional yang masih 
belum matang dapat dimitigasi dengan mengharuskan digunakannya dokumen 
standar ADB untuk 100% kontrak yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dari 
pinjaman atau hibah ADB, atau dari dana yang dikelola ADB.

4.10 Upaya mitigasi risiko hendaknya diseimbangkan antara efektivitasnya 
mengurangi risiko, dengan biaya dan upaya yang harus dikeluarkan untuk 
melaksanakannya. Risiko yang dinilai “Ekstrem” bisa jadi memerlukan sumber daya 
tambahan serta rencana manajemen yang spesifi k.

B. Perlakuan terhadap Risiko
4.8 Setelah penilaian risiko, tiap risiko hendaknya diperlakukan dengan 
salah satu dari empat cara yang diuraikan dalam Gambar 6: “hindari”, “kurangi”, 
“alihkan”, atau “terima”.

Gambar 6: Opsi Perlakuan terhadap Risiko

Sumber: Asian Development Bank.
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V. Manajemen Risiko dalam  
Siklus Pengadaan

A.  Penilaian Risiko Pengadaan di Tingkat Negara dan 
Sektor/Lembaga

5.1 Dalam menyusun CPS, ADB melakukan CSPRA. Dokumen CSPRA 
memberikan gambaran umum yang luas terkait risiko pengadaan di tingkat negara 
dan sektor/lembaga. Tingkat penilaian yang dilakukan akan tergantung pada 
pengetahuan dan pemahaman yang ada terkait sektor/lembaga mana yang akan 
dilibatkan dalam proyek.

5.2 CSPRA dilakukan secara berkala, dan lebih disukai bila dilakukan pada 
saat yang sama dengan penyusunan CPS. Akan tetapi, apabila terdapat perubahan 
signifikan yang teridentifikasi dapat berdampak secara material pada rating risiko, 
CSPRA dapat diperbarui kapan pun selama periode CPS.

5.3 CSPRA memberikan informasi bagi penyusunan konsep proyek dan 
kategorisasi risiko pengadaan selama tahap konseptualisasi proyek dalam siklus 
pengadaan. CSPRA juga memberikan informasi latar belakang yang penting untuk 
PPRA yang disusun saat tahap perencanaan pengadaan. Gambar 7 menguraikan 
proses pembuatan CSPRA.

5.4 CSPRA umumnya dimulai dengan tahap perencanaan yang mencakup 
tinjauan pustaka (desktop review) sehubungan dengan penilaian yang dilakukan 
dan pengalaman di bidang pengadaan di negara yang bersangkutan, serta 
penerapan perangkat untuk menilai risiko pengadaan di negara tersebut. Hasil dari 
tinjauan ini digunakan untuk menyusun rencana kerja lapangan dan diskusi dengan 
pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

5.5 Tujuan diskusi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya 
ialah untuk memvalidasi hasil penilaian awal dalam hal pengadaan yang dilakukan 
di tingkat negara serta untuk menilai risiko di tingkat sektor/lembaga bagi sektor-
sektor utama. Temuan yang diperoleh didokumentasikan dalam laporan CSPRA.

5.6 Terakhir, kelemahan sebagaimana diidentifikasi dalam CSPRA diubah 
menjadi risiko, risiko kemudian dinilai, perlakuan terhadap risiko diidentifikasi, dan 
risiko serta upaya mitigasi didokumentasikan dalam rencana penilaian dan manajemen 
risiko pengadaan (procurement risk assessment and management plan - P-RAMP). 
Risiko pengadaan secara keseluruhan di tingkat negara kemudian ditentukan, sama 
halnya dengan risiko secara keseluruhan di tingkat sektor untuk tiap sektor utama.
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5.7 Lampiran 2 memberikan uraian terperinci tentang proses CSPRA, termasuk 
referensi pada perangkat dan format di Lampiran 3 s.d. Lampiran 9 buku panduan ini.

B. Konseptualisasi Proyek
5.8 Pada tahap konseptualisasi proyek, ADB akan menetapkan kategori 
atas keseluruhan risiko pengadaan proyek yaitu sebagai kategori “A” atau “B”. 
Kategorisasi ini digunakan sebagai arahan bagi persiapan proyek dan uji tuntas.

5.9 Kategori “A” menunjukkan adanya risiko tinggi dan akan berujung pada 
keterlibatan aktif tim pengadaan ADB selama proyek dipersiapkan dan diproses.

5.10 Kategorisasi risiko pengadaan proyek merupakan fungsi dari (i) 
lingkungan pengadaan di tingkat negara dan di tingkat sektor (atau, bila sesuai, di 
tingkat lembaga) dan (ii) karakteristik proyek secara spesifi k.

Gambar 7: Proses Penilaian Risiko Pengadaan di Tingkat Negara dan Sektor/
Lembaga

ADB = Asian Development Bank, CSPRA = penilaian risiko pengadaan di tingkat negara dan sek-
tor/lembaga, P-RAMP = rencana penilaian dan manajemen risiko pengadaan.

Sumber: Asian Development Bank.
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5.11 Langkah pertama ialah menelaah risiko lingkungan pengadaan 
berdasarkan risiko negara dan risiko sektor atau lembaga yang sesuai dengan 
proyek yang bersangkutan, sebagaimana ditetapkan dalam CSPRA. Matriks risiko 
lingkungan pengadaan yang ada pada Lampiran 10 kemudian digunakan untuk 
menentukan rating risiko lingkungan pengadaan.

5.12 Perangkat kategorisasi risiko pengadaan proyek yang ada pada Lampiran 
10 kemudian perlu diisi. Bila jawaban pada satu atau beberapa pertanyaan 
dalam perangkat tersebut ialah “Ya”, ADB akan menilai dan menentukan apakah 
diperlukan dukungan tambahan di bidang pengadaan kepada pihak peminjam, 
atau, terlepas dari hasil penilaian tersebut, apakah peminjam telah memiliki 
sumber daya dan/atau kapasitas kelembagaan yang memadai untuk mengatasi 
berbagai isu pengadaan.

5.13 Bila dukungan tambahan di bidang pengadaan dianggap perlu, risiko 
pengadaan proyek dianggap masuk kategori “A”. Jika tidak, masuk kategori “B”.

C. Perencanaan Pengadaan
5.14 Di tahap perencanaan pengadaan, risiko pengadaan dan risiko pasar 
terkait proyek perlu dikaji dengan jalan menyusun PPRA.

5.15 CSPRA menjadi salah satu masukan bagi PPRA. Informasi dalam CSPRA 
perlu ditinjau kembali untuk melihat apakah informasi tersebut masih berlaku 
serta untuk menentukan apakah informasi tersebut valid bagi proyek yang 
bersangkutan. Jika tidak, CSPRA sebaiknya diperbarui terlebih dahulu sebelum 
PPRA disusun.

5.16 Pada tahap ini, akan tersedia perincian lebih lanjut tentang proyek 
tersebut, kepastian lembaga yang terlibat, sifat dasar dan lingkup persyaratan/
kebutuhan, serta gambaran kontrak yang akan dibuat. PPRA akan menggunakan 
informasi ini bersama dengan CSPRA untuk secara lebih tepat lagi menelaah 
risiko pengadaan bagi proyek, termasuk risiko pasar. Lihat Buku Panduan Mengenai 
Perencanaan Pengadaan Strategis untuk perincian tentang penilaian risiko 
pengadaan proyek.

5.17 PPRA dan daftar risiko pengadaan yang terkait digunakan untuk 
menyusun rencana pengadaan.

D. Manajemen Pelaksanaan dan Kontrak
5.18 Pada saat pemberian kontrak, risiko yang telah diidentifikasi dalam 
PPRA dan daftar risiko hendaknya ditinjau kembali untuk melihat relevansinya 
sehubungan dengan tahap pelaksanaan kontrak serta risiko terkait yang 
dimasukkan dalam CMP. Selain itu, perubahan apapun terkait risiko yang ada serta 
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bila ada risiko yang baru teridentifikasi, bersama dengan tindakan mitigasi terkait, 
hendaknya dimasukkan dalam CMP.

5.19 CMP dan daftar risiko hendaknya diperbarui di sepanjang masa 
pelaksanaan guna mencerminkan segala perubahan risiko atau risiko yang baru 
muncul, sehingga risiko dapat dikelola secara efektif hingga proyek rampung. Lihat 
Buku Panduan Mengenai Manajemen Kontrak untuk perincian lebih lanjut.



VI. Sumber Daya untuk Dipelajari  
Lebih Lanjut

6.1 Buku-buku panduan ADB berikut ini dapat dlihat untuk informasi lebih 
lanjut:

(i) Buku Panduan Mengenai Nilai Manfaat Uang,
(ii) Buku Panduan Mengenai Perencanaan Pengadaan Strategis, dan
(iii) Buku Panduan Mengenai Manajemen Kontrak.



Lampiran 1: Tabel Penilaian Risiko

A1.1 Tabel A1.1, A1.2, dan A1.3 masing-masing secara berurutan memuat 
kemungkinan risiko, konsekuensi risiko, dan matriks rating risiko. Tabel A1.4 berisi 
kunci rating risiko.

Tabel A1.1: Kemungkinan Risiko

Deskriptor Skor Kemungkinan Deskripsi Probabilitas Indikatif

Hampir pasti 5 Diperkirakan terjadi >95%

Kemungkinan besar 4 Kemungkinan besar 
terjadi

66%-95%

Mungkin 3 Bisa saja terjadi di 
tahap tertentu

26%-65%

Kemungkinan kecil 2 Mengejutkan bila 
terjadi

5%-25%

Jarang 1 Mungkin tidak akan 
pernah terjadi

<5%

Sumber: Asian Development Bank.
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Tabel A1.2: Konsekuensi Risiko

Deskriptor
Skor 

Konsekuensia

Bagaimana risiko yang telah diidentifikasi memengaruhi 
tercapainya

Keeko 
nomian Efisiensi Keadilan

Transpar 
ansi Kualitas

Nilai 
Manfaat 

Uang

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Sangat 
Kecil

1

Kecil 2

Sedang 3

Besar 4

Sangat 
Besar

5

a  Untuk tiap risiko yang telah diidentifikasi, asesor akan memberikan skor konsekuensi risiko 
tersebut untuk tiap prinsip inti pengadaan yang sesuai. Jika suatu risiko berdampak pada lebih 
dari satu prinsip, dampak dengan rating tertinggi perlu dicatat dan digunakan sebagai masukan 
bagi matriks rating risiko pada Tabel A1.3 untuk menentukan rating risiko.

Sumber: Asian Development Bank.

Tabel A1.3: Matriks Rating Risiko

Konsekuensi Risiko

Sangat Kecil Kecil Sedang Besar
Sangat 
Besar

1 2 3 4 5

Ke
m

un
gk

in
an

 R
isi

ko

Hampir Pasti 5 Sedang Sedang Tinggi Ekstrem Ekstrem

Kemungkinan 
besar

4 Sedang Sedang Tinggi Tinggi Ekstrem

Mungkin 3 Rendah Sedang Sedang Tinggi Tinggi

Kemungkinan 
kecil

2 Rendah Rendah Sedang Sedang Tinggi

Jarang 1 Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang

Sumber: Asian Development Bank.

Table A1.4: Kunci Rating Risiko

Ekstrem

Tinggi

Sedang

Rendah

Sumber: Asian Development Bank.



Lampiran 2: Proses Penilaian Risiko 
Pengadaan di Tingkat Negara dan Sektor/

Lembaga

A2.1 Penilaian risiko pengadaan di tingkat negara dan sektor/lembaga 
(CSPRA) merupakan bagian dari analisis tematis dan sektoral yang dilakukan 
untuk memberikan masukan bagi penyusunan strategi kemitraan negara (CPS). 
CSPRA juga memberikan masukan bagi kategorisasi risiko pengadaan proyek pada 
tahap konseptualisasi proyek dalam siklus pengadaan, serta bagi penyusunan 
penilaian risiko pengadaan proyek (PPRA) di tahap perencanaan pengadaan. 
CSPRA turut memasukkan persyaratan yang ada dalam Second Governance and 
Anticorruption Action Plan dari Asian Development Bank (ADB).

A2.2 Proses CSPRA diuraikan secara terperinci di bawah ini.

A. Merencanakan Penilaian
A2.3 ADB (atau konsultan yang telah dipilih oleh ADB) akan melakukan 
CSPRA. Untuk merencanakan penilaian serta menentukan sumber daya yang 
diperlukan, dilakukan suatu tinjauan pustaka (desktop review) awal berdasarkan 
penilaian pengadaan yang sudah ada, serta berdasarkan pengalaman pengadaan 
ADB di negara yang bersangkutan serta di berbagai sektor utama yang terkait.

1. Kajian Literatur

A2.4 Tujuan langkah ini ialah mengidentifikasi informasi terkait sistem 
pengadaan publik/pemerintah. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada

(i) Laporan CSPRA yang dilakukan ADB: ADB bisa saja telah 
melakukan penilaian yang sama (atau penilaian serupa dengan 
nama yang berbeda). Laporan penilaian tersebut bisa jadi tersedia 
di situs web ADB atau dapat diperoleh dari departemen ADB yang 
relevan.

(ii) Laporan Penilaian Pengadaan di Tingkat Negara (CPAR): 
Laporan Penilaian Pengadaan di Tingkat Negara (Country 
Procurement Assessment Report - CPAR) merupakan instrumen 
utama yang digunakan Bank Dunia untuk membantu negara-
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negara anggotanya menganalisis kebijakan, pengorganisasian, 
dan prosedur pengadaan di negara tersebut. ADB dan mitra 
pembangunan lainnya secara rutin mengikuti kegiatan penyusunan 
CPAR. Laporan CPAR yang tersedia bagi publik dapat dilihat di 
situs web Bank Dunia di http://documents.worldbank.org/curated/
en/docsearch/document-type/540617.

(iii) Metodologi Penilaian Sistem Pengadaan (MAPS) dari 
Development Assistance Committee pada Organisation for 
Economic Co-operation and Development: MAPS yang awalnya 
dibuat pada tahun 2003–2004 dimaksudkan sebagai perangkat 
bersama yang digunakan untuk menelaah kualitas dan efektivitas 
sistem pengadaan.

(iv) Pengeluaran Publik dan Akuntabilitas Keuangan (PEFA): 
Program Pengeluaran Publik dan Akuntabilitas Keuangan (Public 
Expenditure and Financial Accountability - PEFA) dibentuk tahun 
2001 sebagai kerja sama kemitraan multi-donor guna menelaah 
kondisi sistem pengeluaran, pengadaan, dan akuntabilitas 
keuangan pemerintah di suatu negara. Kerangka kerja PEFA menilai 
pengelolaan keuangan publik di suatu negara berdasarkan 31 
indikator, salah satunya dengan menelaah pemantauan pengadaan, 
metode pengadaan, akses publik terhadap informasi pengadaan, 
dan manajemen pengaduan terkait pengadaan. Hasil kajian PEFA 
yang tersedia bagi publik dapat dilihat di situs web PEFA: www.
pefa.org.

(v) Pencarian melalui Internet: Berbagai donor bilateral dan 
organisasi nonpemerintah secara rutin melakukan kajian 
atas sistem pengadaan publik, termasuk dari sudut pandang 
penilaian risiko fidusia (seperti oleh Department for International 
Development pada pemerintah Inggris, Revenue Watch, dll.). 
Pencarian melalui web tentang “kajian fidusia pengadaan [nama 
negara]” hendaknya dilakukan untuk mengidentifikasi sumber 
informasi sekunder tambahan. Pencarian melalui web juga 
hendaknya meliputi kajian tentang pengadaan secara elektronik 
(e-procurement) yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan 
internasional, studi kasus, presentasi dan/atau makalah penelitian 
yang sesuai dengan negara yang bersangkutan.

2. Pengalaman Pengadaan ADB

A2.5 Selain penilaian atas sistem pengadaan yang ada, pengalaman ADB di 
tingkat negara dan sektor/lembaga yang bersangkutan hendaknya ditinjau kembali:

(i) Data Pengadaan di Tingkat Negara: Portofolio kontrak aktif 
yang saat ini ada di negara yang bersangkutan, serta sektor-
sektor prioritas, ditinjau kembali guna mengidentifikasi risiko 
potensial. Portofolio yang ada ditinjau kembali dari sudut pandang 
jumlah kontrak keseluruhan, nilai kontrak, dan kontrak aktif, serta 
pengalaman terkait variasi kontrak. Lihat Lampiran 3 untuk data 
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yang mungkin diperlukan bagi keperluan penilaian dan untuk 
sumber potensial.

(ii) CPS, Evaluasi Program Bantuan Negara, dan/atau Tinjauan CPS 
Akhir yang sudah ada: CPS yang sudah ada serta pembelajaran 
yang sesuai hendaknya dilihat kembali agar dapat lebih memahami 
kegiatan operasional ADB di tingkat negara serta prioritas terkait 
sektor dan tema. Untuk CPS yang disusun setelah tahun 2008, 
rencana penilaian dan manajemen risiko pengadaan (P-RAMP) 
seharusnya tersedia untuk tingkat negara dan beberapa sektor 
prioritas. Kualitas, kelengkapan, dan ketepatan waktu P-RAMP 
perlu ditelaah. Akan berguna bila dilakukan peninjauan kembali 
atas peta jalan (road map) sektor manapun yang disusun sejalan 
dengan CPS yang sesuai (atau pembaruan CPS) bila pengadaan 
yang tengah dipertimbangkan memang menyasar sektor tersebut.

(iii) Tinjauan Terkait Pengadaan Proyek (PPRR) dari Kantor 
Antikorupsi dan Integritas (OAI): OAI melakukan Tinjauan 
Terkait Pengadaan Proyek (Project Procurement-Related Review 
- PPRR) terhadap proyek-proyek yang tengah berlangsung yang 
didanai, dikelola, dan didukung ADB, guna menilai kepatuhan 
terhadap kebijakan, pedoman, dan kesepakatan pembiayaan 
yang berlaku. Fokusnya ialah untuk mencegah dan mendeteksi 
pelanggaran integritas. OAI juga melakukan tinjauan lanjutan 
untuk menilai kemajuan implementasi rekomendasi PPRR. 
Tim proyek hendaknya berkonsultasi dengan OAI dalam 
mengidentifikasi dan menganalisis risiko pengadaan proyek yang 
mungkin berujung pada pelanggaran integritas. Laporan PPRR 
dapat diakses melalui http://www.adb.org/site/integrity/project-
procurement-related-review.

(iv) Laporan dari Departemen Evaluasi Independen di ADB. Pada 
beberapa kasus, mungkin terdapat laporan yang telah disusun oleh 
Departemen Evaluasi Independen di ADB terkait pelaksanaan 
proyek spesifik yang didanai ADB di negara-negara yang telah 
mengidentifikasi isu terkait pengadaan, yang mungkin berguna 
untuk ditinjau sebagai bagian dari penilaian awal.

(v) Laporan Misi Tinjauan Portofolio Negara (CPRM): Tujuan 
dari Laporan Misi Tinjauan Portofolio Negara (Country Portfolio 
Review Mission - CPRM) yang dilakukan setiap tahun adalah 
untuk meninjau kembali kinerja portofolio secara keseluruhan 
sehubungan dengan perampungan proyek dalam kerangka waktu 
dan anggaran yang telah disepakati, serta kontribusi portofolio 
tersebut pada capaian dan keluaran di tingkat sektor. CPRM 
(i) menelaah masalah dan kendala umum yang terjadi pada 
implementasi proyek di negara tertentu, serta mengupayakan 
langkah perbaikan yang sesuai; (ii) meninjau kembali proyek 
dengan lembaga penanggung jawab serta mengusulkan solusi 
bagi masalah spesifik yang dihadapi; (iii) melakukan kunjungan 
lapangan ke beberapa proyek bermasalah guna mengkaji 
besarnya permasalahan serta efek yang ditimbulkannya; dan (iv) 
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menyepakati rencana tindakan yang memiliki kerangka waktu 
tertentu dengan sasaran pemantauan yang dapat dikuantifikasi 
untuk memperbaiki atau meningkatkan pelaksanaan portofolio. 
Laporan CRPM dan laporan hasil kunjungan (back to office 
report) hendaknya dipelajari guna mengidentifikasi potensi risiko 
pengadaan.

(vi) Keputusan dari Komite Pengadaan: Keputusan yang dibuat 
Komite Pengadaan ADB terkait transaksi yang melibatkan lembaga 
penanggung jawab dan lembaga pelaksana pada sektor-sektor 
yang menjadi prioritas ADB hendaknya dipelajari. Pesan dan/
atau temuan utama bisa jadi mengindikasikan kemungkinan 
kelemahan pada praktik pengadaan di negara dan/atau sektor yang 
bersangkutan.

(vii) Penilaian Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement 
Assessments): ADB menginisiasi penilaian atas sistem pengadaan 
secara elektronik (e-procurement) guna menentukan apakah sistem 
tersebut dapat diterima untuk digunakan dalam proyek-proyek 
yang didanai ADB. Tujuan penilaian ini ialah memastikan adanya 
kesesuaian antara sistem pengadaan secara elektronik yang ada 
pada lembaga penanggung jawab dengan panduan pengadaan 
secara elektronik dari bank pembangunan multilateral serta 
untuk memastikan agar sistem yang ada sesuai dengan peraturan 
pengadaan ADB tahun 2017. 

(viii) Laporan Penyelesaian Proyek Laporan penyelesaian proyek dapat 
berisi berbagai pembelajaran dan rekomendasi tentang pengadaan 
pada proyek-proyek yang telah rampung.

3. Penerapan Perangkat Penilaian Pengadaan di Tingkat Negara

A2.6 Penilaian awal di tingkat negara mengidentifikasi informasi tambahan 
yang diperlukan guna menyelesaikan CSPRA, serta menentukan sumber daya yang 
diperlukan untuk mengumpulkan informasi tersebut sekaligus cara yang paling 
sesuai untuk melakukan kegiatan lapangan.

A2.7 Informasi yang diperoleh dari tinjauan pustaka serta pengalaman 
ADB akan digunakan untuk menjawab pertanyaan dasar tentang lingkungan 
pengadaan publik di negara yang bersangkutan dari segi ketentuan kebijakan, 
aturan, regulasi, dan kelembagaan di tingkat nasional, sehingga memungkinkan 
ADB mengidentifikasi bidang-bidang utama yang berbeda dengan prinsip inti 
pengadaan ADB. Penilaian awal di tingkat negara akan menghasilkan skor awal 
untuk tiap indikator, skor rata-rata untuk keempat pilar, serta skor rata-rata total 
untuk negara yang bersangkutan. Skor-skor tersebut mengindikasikan tingkat 
kematangan sistem pengadaan di negara yang bersangkutan.

A2.8 Perangkat penilaian pengadaan di tingkat negara serta pedoman 
pemberian skor dapat dilihat pada Lampiran 4 dan menelaah kerangka kerja 
hukum dan peraturan yang mengatur pengadaan publik, kerangka kerja 
kelembagaan dan kapasitas manajemen, operasional pengadaan serta praktik 
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pasar, dan integritas serta transparansi sistem pengadaan publik. Perangkat ini 
juga memungkinkan dilakukannya penilaian terkait kekosongan informasi atau 
bila informasi yang tersedia sudah ketinggalan zaman, dan memasukkan beberapa 
pertanyaan terkait pengadaan secara elektronik dan verifikasi atau pembaruan 
yang mungkin diperlukan selama CSPRA.

A2.9 Karena terjadi peningkatan minat di kalangan negara berkembang 
anggota ADB untuk menggunakan pengadaan pemerintah secara elektronik 
(electronic government procurement - e-GP), perlu dilakukan penilaian atas 
tingkat kematangan sistem e-GP di negara yang bersangkutan sebagai bagian 
dari penilaian risiko pengadaan di tingkat negara. Penilaian atas sistem e-GP 
hendaknya dilakukan dengan mengacu pada Buku Panduan Mengenai Pengadaan 
Secara Elektronik.

4. Penilaian Risiko Pasar

A2.10 Untuk tiap negara dan sektor/lembaga yang dinilai, perlu dilakukan 
penilaian pasar untuk melihat pasar produk/layanan yang sesuai serta risiko pasar 
yang saling berpotongan, termasuk dalam hal peluang pasokan dalam negeri, 
peluang pasokan luar negeri, akses pada pembiayaan dan penjaminan, kendala 
rantai pasok, penerapan preferensi domestik, pembatasan peserta tender asing, 
perizinan, pendaftaran/registrasi, dll.

5. Kerangka Acuan—Penilaian Risiko Pengadaan di Tingkat Negara 
dan Sektor/Lembaga

A2.11 Suatu kerangka acuan akan memberi arahan bagi penilaian di 
tingkat negara dan sektor/lembaga. Setidaknya, misi yang dilakukan akan (i) 
mengonfirmasi temuan yang diperoleh dari penilaian awal terkait pengadaan di 
tingkat negara, memperbarui kekosongan informasi serta uraian naratif terkait 
sistem pengadaan di negara yang bersangkutan, bila perlu, termasuk penggunaan 
sistem e-GP; (ii) menilai pelaksanaan pengadaan di tingkat sektor; (iii) menilai 
risiko pengadaan di tingkat negara dan sektor/lembaga serta mengidentifikasi 
upaya mitigasi (seperti menyiapkan P-RAMP); dan (iv) menyiapkan laporan 
CSPRA. Lampiran 5 memuat kerangka acuan indikatif.

6. Pertimbangan Negara

A2.12 Saat merencanakan CSPRA, diperlukan pertimbangan terkait upaya 
mencapai tingkat kenyamanan yang dapat diterima dengan cara yang paling hemat 
biaya. Tergantung dari besarnya negara yang bersangkutan, tingkat desentralisasi, 
fokus geografis program ADB ke depan, dan/atau besarnya program ADB dalam 
sektor tertentu, mungkin diperlukan modifikasi terhadap pendekatan CSPRA. 
Misalnya:

(i) Untuk negara berkembang anggota ADB yang besar, khususnya 
ketika program ADB memiliki konsentrasi geografis atau 
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ketika layanan pemerintah sangat terdesentralisasi (termasuk 
pengadaan), pertimbangan hendaknya diberikan pada penilaian 
pengadaan di tingkat daerah.

(ii) Untuk program-program yang lebih kecil, dengan pembiayaan 
pinjaman atau hibah yang terbatas, mungkin akan lebih sesuai 
apabila penilaian di tingkat sektor/lembaga dilakukan sebagai 
bagian dari pemrosesan proyek.

(iii) Untuk program-program yang lebih besar, atau dengan lembaga 
sektoral yang dominan, penilaian di tingkat sektor bisa jadi paling 
baik dilakukan di tingkat lembaga, alih-alih secara agregat di tingkat 
sektor.

(iv) Bila kegiatan yang didanai oleh pinjaman dan hibah ADB 
difokuskan pada subsektor, maka mungkin akan lebih sesuai untuk 
melakukan penilaian sektor/lembaga pada tingkat subsektor.

(v) Keadaan yang rapuh atau terdampak konflik memerlukan 
perhatian khusus, tidak hanya dalam hal bagaimana melakukan 
penilaian risiko pengadaan di tingkat negara, sektor dan/atau 
lembaga, namun juga bagaimana mengidentifikasi peluang untuk 
memberikan fleksibilitas tambahan yang mungkin akan diperlukan 
agar pelaksanaan proyeknya efektif.1

7. Berkomunikasi dengan Pemerintah

A2.13 Begitu perencanaan telah rampung, tim ADB hendaknya mengatur 
dilakukannya penilaian dengan pihak pemerintah yang menjadi klien ADB serta 
lembaga sektor utama yang bersangkutan. Perhatian hendaknya diberikan dalam 
hal tingkat keterlibatan mitra pemerintah dan mitra pembangunan lainnya.

B.  Melakukan Penilaian: Memastikan Penilaian 
Pengadaan di Tingkat Negara serta Merampungkan 
Penilaian di Tingkat Sektor/Lembaga

A2.14 Penilaian yang dilakukan di dalam negeri akan melibatkan diskusi dengan 
pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah, mitra pembangunan, 
industri penting setempat, dan organisasi masyarakat madani yang aktif dalam 
sektor utama ADB. Penilaian dalam negeri akan memperbarui dan memverifikasi 
informasi yang telah dikumpulkan selama tinjauan pustaka serta menilai kinerja 
pengadaan sektor/lembaga.

A2.15 Lampiran 6 berisi kuesioner sektor/lembaga serta pedoman pemberian 
skor. Perangkat ini hendaknya digunakan untuk setiap sektor yang dinilai guna 
menentukan derajat variabilitas dalam kapasitas pengadaan di berbagai sektor 

1 Untuk informasi lebih lanjut, lihat: (i) the Buku Panduan Mengenai Keadaan yang Rapuh, 
Terdampak Konflik, dan Keadaan Darurat, dan (ii) ADB. 2012. Working Differently in Fragile and 
Conflict-Affected Situations–A Staff Handbook. Manila.
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dan dibandingkan dengan ekspektasi yang ada dalam sistem pengadaan nasional. 
Format penilaian di tingkat sektor mencakup kuesioner yang sebaiknya digunakan 
saat melakukan wawancara, serta pedoman pemberian skor. Skor sektor 
hendaknya mencerminkan skor rata-rata di berbagai lembaga. Kuesioner tersebut 
hendaknya digunakan oleh asesor. Perangkat ini tidak dirancang sebagai perangkat 
penilaian mandiri (self-assessment tool).

A2.16 Hasil yang diperoleh dianalisis dan menjadi dasar untuk merampungkan 
penilaian naratif atas sistem pengadaan di tingkat negara dan sektor/lembaga. 
Lampiran 7 mencantumkan garis besar laporan CSPRA yang dilengkapi dengan 
anotasi.

A2.17 Untuk negara yang bersangkutan, dan untuk tiap sektor prioritas yang 
dinilai, laporan hendaknya memuat deskripsi terkait sistem pengadaan (di tingkat 
negara) dan praktik pengadaan (di tingkat sektor atau lembaga); kekuatan 
sistem atau praktik pengadaan (umumnya akan mencakup bidang yang rata-rata 
mendapat skor 2 atau 3) serta kelemahan yang telah diidentifikasi (umumnya 
merupakan bidang yang rata-rata mendapat skor 0 atau 1).

C. Menentukan Klasifikasi Risiko
A2.18 Potensi kelemahan dalam sistem pengadaan di tingkat negara dan praktik 
pengadaan di tingkat sektor/lembaga yang telah diidentifikasi dalam CSPRA 
kemudian ditelaah lebih lanjut untuk menentukan seberapa jauh kelemahan-
kelemahan tersebut membawa risiko bagi proyek-proyek yang dibiayai seluruhnya 
atau sebagian dari pinjaman atau hibah ADB, atau dari dana yang dikelola ADB.

A2.19 Langkah pertama ialah mengidentifikasi potensi risiko yang telah 
muncul dari berbagai penilaian tersebut. Lampiran 8 mencantumkan daftar risiko 
pengadaan yang sifatnya indikatif di tingkat negara dan sektor/lembaga.

A2.20 Kelemahan yang telah diidentifikasi dalam CSPRA bisa jadi memerlukan 
informasi tambahan guna menentukan akar penyebab kelemahan tersebut dan 

Tabel A2: Contoh Bagaimana Kelemahan Pengadaan Dapat Menjadi Risiko

Kelemahan Lembaga sektor utama menggunakan penunjukan 
langsung sebagai metode yang lazim untuk pengadaan

Risiko Pihak yang diminta memasukkan penawaran tidak memiliki 
kapasitas dan kualifikasi yang memadai

Potensi Dampak Kurangnya transparansi, tertundanya pengadaan, kenaikan 
harga, turunnya kualitas, berkurangnya umur aset yang 
diperoleh melalui pengadaan, risiko reputasi

Sumber: Asian Development Bank.
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bagaimana hal tersebut bisa menjadi risiko. Tabel A2 memuat contoh bagaimana 
cara mengubah kelemahan yang telah diidentifikasi menjadi potensi risiko.

A2.21 Begitu risiko telah diidentifikasi, risiko perlu dikaji guna menentukan 
apakah risiko tersebut mungkin terjadi, dan bila risiko tersebut memang terjadi, 
dampak apa yang mungkin timbul terhadap operasi pinjaman dan hibah ADB. 
Risiko harus diprioritaskan sesuai dengan rating risiko dan perlakuan yang telah 
diidentifikasi guna memitigasi dan mengelola risiko. Bagian IV buku panduan 
ini memuat lebih banyak informasi tentang bagaimana cara menilai risiko dan 
menyusun opsi perlakuannya.

A2.22 Jika suatu sistem pengadaan secara elektronik digunakan di negara 
yang bersangkutan (atau oleh lembaga penanggung jawab tertentu), penilaian 
risiko hendaknya menunjukkan apakah hal tersebut membantu mengelola risiko 
pengadaan. Lingkup saat ini dan rencana yang bertujuan meningkatkan sistem 
pengadaan secara elektronik hendaknya disebut secara jelas. Laporan ini juga 
hendaknya menyebutkan risiko terkait dengan penggunaan pengadaan secara 
elektronik, jika ada, dan bagaimana melakukan mitigasinya.

A2.23 Begitu risiko telah diidentifikasi dan dikategorikan, dan upaya mitigasi 
telah diidentifikasi, P-RAMP disusun. Risiko hendaknya disajikan terpilah antara 
risiko tingkat negara dan tingkat sektor/lembaga secara spesifik, dengan rating 
risiko secara keseluruhan ditetapkan untuk tingkat negara dan masing-masing 
sektor yang dinilai. Lampiran 9 berisi format standar yang digunakan.

A2.24 Langkah terakhir penilaian risiko ialah menetapkan risiko pengadaan 
secara keseluruhan di tingkat negara serta risiko pengadaan secara keseluruhan 
di tiap sektor/lembaga utama yang ditinjau. Risiko keseluruhan hendaknya 
dinilai sesuai kategori yaitu ekstrem, tinggi, sedang, dan rendah, dan tercermin 
dalam P-RAMP. Dalam mempertimbangkan rating keseluruhan, asesor 
mempertimbangkan dampak kumulatif dari risiko yang telah diidentifikasi serta 
kemungkinan terjadinya dampak tersebut. Hal ini memerlukan pertimbangan 
profesional dan hendaknya tidak langsung dirata-ratakan dari rating risiko masing-
masing.



Lampiran 3: Lembar Data Pengadaan di 
Tingkat Negara

A3.1 Data pengadaan dapat diperoleh dari lembaga pemerintah terkait, badan 
pusat statistik, laporan yang telah diterbitkan. Praktik yang dilakukan bisa bervariasi 
dari satu negara ke negara lain. Untuk proyek-proyek yang seluruhnya atau 
sebagian dibiayai dari pinjaman atau hibah Asian Development Bank (ADB), atau 
dari dana yang dikelola ADB, data pengadaan hendaknya diperoleh dari lembaga 
penanggung jawab dan lembaga pelaksana yang relevan. Data-data tertentu 
juga mungkin tersedia pada Layanan Informasi Keuangan Pinjaman dan Hibah 
(Loan and Grant Financial Information Services) serta Sistem Tinjauan Pengadaan 
(Procurement Review System) di ADB. Data yang diambil sebaiknya minimal data 
dari 2 atau 3 tahun terakhir guna memastikan diperolehnya hasil analisis yang 
bermakna.

A3.2 Data yang diperoleh asesor hendaknya disusun menggunakan Tabel 
A3. Jumlah kolom dapat diperbanyak, bila perlu, sesuai dengan pertimbangan 
profesional asesor. Untuk tiap sektor atau lembaga yang dinilai, sebaiknya 
dibuatkan satu tabel sendiri. Tabel-tabel yang dibuat akan dilampirkan pada 
laporan. Data atau informasi lain yang digunakan hendaknya juga dilampirkan 
pada laporan. Hal ini bisa mencakup data terkait, antara lain, variasi kontrak, waktu 
hingga pemberian kontrak, tingkat persaingan, jumlah kesalahan pengadaan, 
jumlah kontrak yang ditenderkan kembali, jumlah kontrak yang dibatalkan, jumlah 
laporan pengaduan, serta seberapa luas sistem pengadaan digunakan.
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Tabel A3: Tabel Data Pengadaan

Nama Sektor atau Lembaga:

Data yang Diperoleh adalah untuk Periode:

No.
Sumber 

Dana
Nama 
Proyek

Deskripsi 
Kontrak

Metode 
(Seleksi) 

Pengadaan/
Prosedur 

Tender
Nilai 

Kontrak
Pemenang 

Kontrak Kebangsaan

I. Pengadaan Barang

1

2

3

dll.

II. Pengadaan Pekerjaan

1

2

3

dll.

III. Pengadaan Layanan Konsultasi

1

2

3

dll.

IV. Pengadaan Layanan Nonkonsultasi

1

2

3

dll.

Sumber: Asian Development Bank.



Lampiran 4: Perangkat Penilaian 
Pengadaan di Tingkat Negara

A4.1 Tabel A4.1 berisi perangkat penilaian pengadaan di tingkat negara. Tabel 
A4.2 menguraikan pedoman pemberian skor untuk perangkat ini.

Tabel A4.1: Perangkat Penilaian Pengadaan di Tingkat Negara

Indikator Skor
Narasi/Verifikasi atau 
Klarifikasi yang Diperlukan

1. Kerangka Kerja Hukum dan 
Peraturan

[Rata-rata 1.1–1.5]

1.1 Apakah terdapat 
undang-undang yang secara 
komprehensif mengatur 
pengadaan publik, dengan 
peraturan pendukung, dokumen 
tender standar, dan manual atau 
panduan operasional?

[Asesor hendaknya memberikan 
respons naratif dan menentukan 
apakah diperlukan informasi 
atau verifikasi tambahan.]

1.2 Apakah kerangka kerja hukum 
yang ada menjadikan tender 
kompetitif terbuka sebagai 
metode yang lazim untuk 
pengadaan, dengan kejelasan 
tentang kapan metode lain yang 
tidak terlalu kompetitif dapat 
digunakan?

1.3 Apakah kerangka kerja 
hukum yang ada mendukung 
partisipasi dalam tender 
secara nondiskriminatif 
(nondiscriminatory participation) 
(misalnya, seluruh peserta 
tender yang memenuhi syarat 
boleh berpartisipasi, dan 
pendaftaran, jika diwajibkan, 
tidak menjadi penghalang bagi 
keikutsertaan dalam tender), 
serta proses tender yang 
transparan (termasuk iklan, 
dokumentasi tender, evaluasi 
tender, mekanisme penanganan 
pengaduan)?

continued on next page
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continued on next page

Indikator Skor
Narasi/Verifikasi atau 
Klarifikasi yang Diperlukan

1.4 Apakah ada pembatasan atau 
prerefensi terkait kebangsaan 
peserta tender, perusahaan 
konsultan, dan/atau asal barang, 
pekerjaan, dan layanan?

1.5 Apakah kerangka kerja hukum 
dan peraturan memungkinkan 
digunakannya sistem pengadaan 
secara elektronik?

2. Kerangka Kerja Kelembagaan 
dan Kapasitas Manajemen

[Rata-rata 2.1–2.6]

2.1 Apakah siklus pengadaan 
harus dikaitkan dengan 
siklus penganggaran tahunan 
(misalnya, apakah kegiatan 
pengadaan dapat dimulai 
hanya jika sudah tersedia 
alokasi anggaran untuk kegiatan 
tersebut)?

2.2 Apakah sistem yang ada 
mendukung efisiensi melalui 
perencanaan yang memadai?

2.3 Apakah sistem pengadaan 
memiliki badan pengawas atau 
regulator?

2.4 Apakah terdapat program 
peningkatan kapasitas atau 
profesionalisme di bidang 
pengadaan publik secara 
nasional?

2.5 Apakah ada kelompok 
tersendiri yang khusus 
dilembagakan untuk pengadaan 
secara elektronik di lembaga yang 
menangani pengadaan publik?

2.6 Bila ada sistem pengadaan 
secara elektronik yang digunakan, 
apakah ada pendekatan 
terstruktur bagi peningkatan 
kapasitas dan analisis terkait 
pemanfaatan efektif atas sistem 
tersebut?

Tabel A4.1 continued
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Indikator Skor
Narasi/Verifikasi atau 
Klarifikasi yang Diperlukan

3. Operasional Pengadaan dan 
Praktik Pasar

[Rata-rata 3.1–3.5]

3.1 Apakah sektor swasta 
kompetitif, terorganisir dengan 
baik, dan dapat mengakses 
pasar?

3.2 Apakah terdapat berbagai 
upaya guna memastikan agar 
estimasi biaya memang memadai 
dan akurat sebelum proses 
tender, serta dalam mengelola 
variasi harga kontrak?

3.3 Apakah sektor swasta dapat 
mengakses dan berpartisipasi 
dalam pengadaan secara 
elektronik?

3.4 Apakah praktik perbankan 
umum mendukung industri 
sektor swasta dan operasional 
pengadaan secara memadai?

3.5 Apakah ada mekanisme 
untuk menerima dan menangani 
observasi, pengaduan, dan 
protes?

4. Integritas dan Transparansi 
Sistem Pengadaan Publik

[Rata-rata 4.1–4.4]

4.1 Apakah terdapat kerangka 
kerja audit dan kendali internal 
yang bersifat formal?

4.2 Apakah informasi terkait 
pengadaan publik mudah 
ditemukan, komprehensif, dan 
relevan?

4.3 Apakah peserta tender 
dan pemangku kepentingan 
lainnya dapat dengan mudah 
mengakses informasi pengadaan 
melalui sistem pengadaan secara 
elektronik?

4.4 Apakah negara yang 
bersangkutan memiliki kode etik 
dan upaya antikorupsi?

Skor Rata-Rata Negara [Rata-rata 1, 2, 3, 
dan 4]

[Kesimpulan: Uraikan semua 
penilaian awal]

Sumber: Asian Development Bank.

Tabel A4.1 continued
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Tabel A4.2: Pedoman Pemberian Skor bagi Perangkat Penilaian Pengadaan di 
Tingkat Negara

Indikator/Pertanyaan Pedoman Pemberian Skor

1. Kerangka Kerja Hukum dan Peraturan

1.1 Apakah terdapat 
undang-undang yang secara 
komprehensif mengatur 
pengadaan publik, dengan 
peraturan pendukung, 
dokumen tender standar, 
dan manual atau panduan 
operasional?

3 – Dokumen-dokumen tersebut tersedia dan konsisten 
satu sama lain.
2 – Ada undang-undang pengadaan, tetapi tidak semua 
dokumen yang lain tersedia, atau terjadi inkonsistensi di 
antara dokumen-dokumen tersebut.
1 – Ada undang-undang pengadaan, tetapi keberadaan 
peraturan pendukung, dokumen tender standar, atau 
panduan operasional masih terbatas.
0 – Tidak ada undang-undang pengadaan publik.

1.2 Apakah kerangka kerja 
hukum yang ada menjadikan 
tender kompetitif terbuka 
sebagai metode yang lazim 
untuk pengadaan, dengan 
kejelasan tentang kapan 
metode lain yang tidak terlalu 
kompetitif dapat digunakan?

3 – Kerangka kerja hukum memenuhi seluruh syarat 
berikut:
(a) Metode pengadaan yang diperbolehkan ditetapkan 
secara jelas/tidak ambigu pada tingkat hirarki yang 
sesuai, bersama dengan ketentuan untuk menggunakan 
tiap metode terkait, termasuk persyaratan mendapat 
persetujuan pejabat yang akuntabel.
(b) Pengadaan kompetitif merupakan metode yang lazim 
untuk pengadaan publik.
(c) Larangan memecah kontrak untuk membatasi 
kompetisi.
(d) Standar yang sesuai untuk tender kompetitif 
internasional sudah ditetapkan dan sejalan dengan 
standar internasional.
2 – Kerangka kerja hukum memenuhi ketentuan (a) dan 
(b), plus salah satu dari ketentuan yang lain.
1 – Kerangka kerja hukum hanya memenuhi ketentuan (a) 
dan (b).
0 – Kerangka kerja hukum secara substansial gagal 
memenuhi tiga di antara ketentuan (a) hingga (d).

1.3 Apakah kerangka kerja 
hukum yang ada mendukung 
partisipasi dalam tender 
secara nondiskriminatif 
(nondiscriminatory 
participation) (misalnya, 
seluruh peserta tender yang 
memenuhi syarat boleh 
berpartisipasi, dan pendaftaran, 
jika diwajibkan, tidak menjadi 
penghalang bagi keikutsertaan 
dalam tender), serta proses 
tender yang transparan 
(termasuk iklan, dokumentasi 
tender, evaluasi tender, 
mekanisme penanganan 
pengaduan)?

3 – Kerangka kerja hukum mendukung partisipasi secara 
nondiskriminatif, dan proses tender sejalan dengan praktik 
baik internasional, termasuk pemasangan iklan publik 
terkait peluang bisnis dengan waktu yang memadai 
bagi peserta tender untuk memperoleh dokumen dan 
menanggapi iklan tersebut, serta mekanisme penanganan 
pengaduan yang efektif.
2 – Kerangka kerja hukum secara umum mendukung 
partisipasi secara nondiskriminatif, dan proses tender 
secara umum berjalan transparan, meskipun terdapat 
beberapa kelemahan (misalnya, kurangnya mekanisme 
penanganan pengaduan, kendala partisipasi, dll.).
1 – Kerangka kerja hukum secara umum mendukung 
partisipasi secara nondiskriminatif, tetapi terdapat 
kelemahan yang dapat membatasi partisipasi.
0 – Kerangka kerja hukum kurang mendukung partisipasi 
secara nondiskriminatif dan menunjukkan kurangnya 
transparansi proses tender.

continued on next page
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Indikator/Pertanyaan Pedoman Pemberian Skor
1.4 Apakah ada pembatasan 
atau prerefensi terkait 
kebangsaan peserta tender, 
perusahaan konsultan, dan/
atau asal barang, pekerjaan, 
dan layanan?

3 – Tidak ada pembatasan terkait kebangsaan ataupun 
skema preferensi domestik.
2 – Tidak ada pembatasan terkait kebangsaan, tetapi 
terdapat skema preferensi domestik.
1 – Terdapat pembatasan hingga taraf tertentu terkait 
kebangsaan (misalnya tergantung pada pengecualian 
yang ditetapkan dengan jelas), dan/atau skema preferensi 
domestik digunakan dengan tarif yang sangat tinggi.
0 – Pengadaan dibatasi hanya bagi perusahaan atau 
perorangan dan/atau asal barang, pekerjaan, dan layanan 
nasional.

1.5 Apakah kerangka kerja 
hukum dan peraturan 
memungkinkan digunakannya 
sistem pengadaan secara 
elektronik?

3 – Undang-undang pengadaan publik yang berlaku 
secara nasional mengharuskan digunakannya pengadaan 
secara elektronik oleh seluruh lembaga pemerintah; aturan 
pelaksanaan pengadaan secara elektronik tercantum 
dalam undang-undang, dan dokumen tender dalam 
bentuk elektronik maupun fisik/kertas sama-sama 
dianggap sah.
2 – Undang-undang pengadaan publik yang berlaku secara 
nasional mengharuskan penggunaan pengadaan secara 
elektronik di tingkat nasional, tetapi aturan pelaksanaan 
pengadaan secara elektronik belum lengkap, dan dokumen 
tender dalam bentuk elektronik maupun fisik bisa dianggap 
sama-sama sah dan bisa juga tidak.
1 – Undang-undang pengadaan publik yang berlaku secara 
nasional tidak mengharuskan penggunaan pengadaan 
secara elektronik, tetapi lembaga pemerintah utama 
menggunakan pengadaan secara elektronik; aturan 
pelaksanaan pengadaan secara elektronik belum menjadi 
bagian dari aturan perundang-undangan.
0 – Undang-undang pengadaan publik yang berlaku secara 
nasional tidak mengharuskan penggunaan pengadaan 
secara elektronik; tidak ada lembaga pemerintah yang 
menggunakan pengadaan secara elektronik.

2. Kerangka Kerja Kelembagaan dan Kapasitas Manajemen

2.1 Apakah siklus pengadaan 
harus dikaitkan dengan 
siklus penganggaran tahunan 
(misalnya, apakah kegiatan 
pengadaan dapat dimulai 
hanya jika sudah tersedia 
alokasi anggaran untuk 
kegiatan tersebut)?

3 – Siklus pengadaan secara memadai terhubung dengan 
siklus penganggaran tahunan, dengan ketentuan yang 
memperbolehkan pengadaan lebih awal bila perlu.
2 – Kegiatan pengadaan bisa dimulai, tetapi tidak 
termasuk pemberian kontrak sampai anggaran telah 
dialokasikan secara sepatutnya.
1 – Undang-undang mengatur siklus pengadaan dan 
penganggaran, namun tidak terhubung secara memadai 
(contohnya, kegiatan pengadaan bisa dimulai dan 
dirampungkan bahkan tanpa adanya alokasi anggaran).
0 – Undang-undang tidak menetapkan dengan jelas siklus 
pengadaan dan penganggaran.

Tabel A4.2 continued
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Indikator/Pertanyaan Pedoman Pemberian Skor
2.2 Apakah sistem yang ada 
mendukung efisiensi melalui 
perencanaan yang memadai?

3 – Terdapat kegiatan perencanaan rutin berdasarkan 
undang-undang yang dimulai dengan persiapan rencana 
operasional tahun jamak, diikuti dengan rencana 
pengadaan tahunan sehubungan dengan pengeluaran 
terkait, dan berpuncak pada perumusan anggaran 
tahunan.
2 – Undang-undang mengatur rencana operasional tahun 
jamak dan rencana pengadaan tahunan yang sifatnya 
independen dari alokasi anggaran, tetapi rencana-rencana 
tersebut setidaknya harus mencerminkan estimasi 
anggaran ke depan.
1 – Rencana pengadaan tahunan harus ada, tetapi 
undang-undang tidak mengatur penyiapan rencana 
operasional tahunan atau tahun jamak.
0 – Undang-undang tidak mengharuskan penyusunan 
rencana pengadaan.

2.3 Apakah sistem pengadaan 
memiliki badan pengawas atau 
regulator?

3 – Ada badan regulator, atau fungsi regulator yang 
ditugaskan secara jelas pada unit di dalam pemerintah, 
yang ditetapkan secara spesifik dalam kerangka kerja 
hukum; badan regulator berada di tingkat pemerintahan 
yang memadai dan pembiayaannya telah dipastikan 
melalui kerangka kerja hukum atau peraturan.
2 – Ada badan regulator atau penunjukan regulator 
fungsional pada unit di dalam pemerintah, tetapi hal ini 
bukan bagian dari kerangka kerja hukum atau peraturan; 
dan/atau badan regulator sudah berada di tingkat 
pemerintahan yang memadai, tetapi pembiayaannya 
tunduk pada keputusan administratif dan dapat berubah 
dengan mudah.
1 – Badan regulator hanya ditugaskan sebagian dari 
tanggung jawabnya, atau badan regulator berada 
di tingkat pemerintahan yang terlalu rendah atau 
pembiayaannya tidak memadai untuk pelaksanaan 
tanggung jawab sepatutnya.
0 – Tidak ada badan regulator, atau badan regulator 
berada di tingkat pemerintahan yang terlalu rendah tanpa 
independensi untuk melaksanakan kewajibannya.

2.4 Apakah terdapat program 
peningkatan kapasitas atau 
profesionalisme di bidang 
pengadaan publik secara 
nasional?

3 – Terdapat program peningkatan profesionalisme yang 
diakui eksternal.
2 – Terdapat paling tidak program pelatihan yang 
didukung pemerintah yang dilaksanakan secara nasional.
1 – Terdapat program pelatihan yang didukung 
pemerintah, tetapi tidak memadai untuk memenuhi 
kebutuhan nasional.
0 – Tidak ada program peningkatan profesionalisme 
ataupun program peningkatan kapasitas.

Tabel A4.2 continued

continued on next page



Lampiran 438

Indikator/Pertanyaan Pedoman Pemberian Skor
2.5 Apakah ada kelompok 
tersendiri yang khusus 
dilembagakan untuk 
pengadaan secara elektronik 
di lembaga yang menangani 
pengadaan publik?

3 – Terdapat unit khusus pengadaan secara elektronik 
yang dibentuk dan ditempatkan pada lembaga pengadaan 
publik guna melaksanakan pengadaan secara elektronik.
2 – Kelompok tersendiri untuk pengadaan secara elektronik 
baru dibentuk pada unit pengadaan publik dan belum 
berperan aktif dalam pelaksanaan pengadaan secara 
elektronik; fungsi pengadaan secara elektronik masih 
dijalankan oleh kementerian tertentu.
1 – Tidak ada unit pengadaan secara elektronik pada 
lembaga pengadaan publik; pengadaan secara elektronik 
dilaksanakan oleh sebuah kelompok ad hoc di berbagai 
kementerian.
0 – Tidak ada unit pengadaan secara elektronik di mana 
pun di pemerintah.

2.6 Bila ada sistem pengadaan 
secara elektronik yang 
digunakan, apakah ada 
pendekatan terstruktur bagi 
peningkatan kapasitas dan 
analisis terkait pemanfaatan 
efektif atas sistem tersebut?

3 – Rencana nasional pengadaan secara elektronik 
mencakup program pelatihan atau peningkatan kapasitas 
yang komprehensif dan diakui secara profesional, serta 
rencana manajemen perubahan yang sistematis, sebagai 
bagian dari rencana pembangunan jangka panjang di 
negara tersebut.
2 – Rencana nasional pengadaan secara elektronik 
mencakup program pelatihan yang baik yang menyasar 
pejabat pemerintah serta sejumlah manajemen perubahan. 
Ada kapasitas untuk melaksanakan pengadaan secara 
elektronik.
1 – Tidak ada program pelatihan formal terkait pengadaan 
secara elektronik, tetapi terdapat pelatihan selama 
beberapa jam bagi pejabat pemerintah yang melaksanakan 
pengadaan secara elektronik. Tidak ada manajemen 
perubahan. Terdapat kapasitas yang terbatas untuk 
melaksanakan pengadaan secara elektronik di lembaga 
yang melaksanakan pengadaan secara elektronik.
0 – Tidak ada program pelatihan maupun manajemen 
perubahan.

3. Operasional Pengadaan dan Praktik Pasar

3.1 Apakah sektor swasta 
kompetitif, terorganisir dengan 
baik, dan dapat mengakses 
pasar?

3 – Sektor swasta kompetitif, terorganisir dengan baik 
(misalnya ada asosiasi profesi), dan dapat berpartisipasi 
dalam kompetisi untuk mendapatkan kontrak pengadaan 
publik.
2 – Terdapat sektor swasta yang berfungsi dengan baik, 
tetapi kompetisi untuk mendapatkan kontrak besar 
terkonsentrasi pada beberapa perusahaan yang jumlahnya 
relatif sedikit.
1 – Sektor swasta relatif lemah dan/atau kompetisinya 
terbatas akibat fitur monopolistik atau oligopolistik di 
pasar.
0 – Sektor swasta tidak terorganisir dengan baik dan 
tidak memiliki kapasitas serta akses ke informasi untuk 
berpartisipasi di pasar pengadaan publik.

Tabel A4.2 continued
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Indikator/Pertanyaan Pedoman Pemberian Skor
3.2 Apakah terdapat berbagai 
upaya guna memastikan 
agar estimasi biaya memang 
memadai dan akurat sebelum 
proses tender, serta dalam 
mengelola variasi harga 
kontrak?

3 – Terdapat upaya-upaya terperinci bersama dengan 
pedoman yang jelas untuk mengecek kecukupan dan 
ketepatan estimasi biaya serta variasi yang diusulkan.
2 – Ada beberapa upaya, tetapi tidak memberikan 
pedoman yang memadai.
1 – Ada kewajiban untuk mengecek kecukupan dan 
ketepatan estimasi biaya dan variasi yang diusulkan, 
tetapi tidak ada ukuran (indikator) atau pedoman yang 
disediakan.
0 – Tidak ada ukuran (indikator) dan/atau kewajiban.

3.3 Apakah sektor swasta dapat 
mengakses dan berpartisipasi 
dalam pengadaan secara 
elektronik?

3 – Sektor swasta dapat mengakses seluruh informasi 
dan kebijakan pengadaan publik di tingkat nasional serta 
bertransaksi melalui sistem (melakukan pendaftaran 
secara elektronik dalam sistem pendaftaran, menyerahkan 
penawaran atau proposal secara online, menggunakan 
kartu kredit dan cara pembayaran lainnya, serta menerima 
pembayaran melalui sistem); peserta tender asing mampu 
berpartisipasi. Terdapat dukungan yang memadai dari 
pusat bantuan (help-desk).
2 – Sektor swasta dapat mengakses sebagian besar 
informasi dan kebijakan pengadaan publik di tingkat 
nasional serta bertransaksi sebagian melalui sistem 
(terbatas hanya pada 2–3 fungsi saja). Peserta tender asing 
tidak dapat berpartisipasi. Dukungan terbatas dari pusat 
bantuan (help desk).
1 – Sektor swasta dapat mengakses informasi dan 
kebijakan pengadaan dalam jumlah terbatas, tetapi 
melakukan transaksi secara manual. Tidak ada pusat 
bantuan (help desk).
0 – Sektor swasta tidak dapat mengakses dan 
berpartisipasi dalam pengadaan secara elektronik.

3.4 Apakah praktik perbankan 
umum mendukung industri 
sektor swasta dan operasional 
pengadaan secara memadai?

3 – Cabang bank memiliki kewenangan yang memadai 
untuk menerbitkan jaminan penawaran, jaminan 
pembayaran di muka, dan jaminan pelaksanaan tanpa 
keterlambatan panjang dan tanpa memerlukan referensi 
dari kantor pusat. Sektor swasta secara umum dapat 
mengakses fasilitas kredit perbankan tanpa kendala berarti.
2 – Hanya beberapa bank atau cabang yang secara umum 
dapat menerbitkan jaminan tersebut dengan cepat dan 
memberikan fasilitas kredit tanpa kendala berarti bagi 
seluruh perusahaan yang kompetitif.
1 – Hanya beberapa bank atau cabang yang secara umum 
dapat menerbitkan jaminan tersebut dengan cepat dan 
memberikan fasilitas kredit tanpa kendala berarti, tetapi 
hal ini baru dapat dilakukan setelah memperoleh referensi 
dari kantor pusat, dan hanya diberikan bagi perusahaan 
skala besar dan menengah.
0 – Tidak ada bank yang dapat menerbitkan jaminan 
dan fasilitas kredit tanpa referensi dari kantor pusat. 
Perusahaan kecil sama sekali tidak dapat memperoleh 
fasilitas tersebut.

Tabel A4.2 continued
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Indikator/Pertanyaan Pedoman Pemberian Skor
3.5 Apakah ada mekanisme 
untuk menerima dan 
menangani observasi, 
pengaduan, dan protes?

3 – Terdapat badan peninjau independen yang memiliki 
kewenangan jelas dan terikat oleh prosedur dan kerangka 
waktu yang sewajarnya.
2 – Terdapat badan peninjau independen, tetapi 
mekanisme pengambilan keputusan dan penegakannya 
masih tidak jelas dan berbelit.
1 – Terdapat mekanisme tinjauan secara formal, tetapi 
tidak ada badan peninjau yang independen.
0 – Tidak ada mekanisme tinjauan secara formal.

4. Integritas dan Transparansi Sistem Pengadaan Publik

4.1 Apakah terdapat kerangka 
kerja audit dan kendali internal 
yang bersifat formal?

3 – Hal ini diatur oleh undang-undang, dan terdapat 
kendali internal serta mekanisme dan institusi audit yang 
memadai untuk mengawasi fungsi pengadaan.
2 – Hal ini diatur oleh undang-undang, dan terdapat 
pedoman pelaksanaan, tetapi tidak ada mekanisme dan 
institusi yang terbentuk secara memadai.
1 – Hal ini diatur oleh undang-undang, tetapi tidak 
ada pedoman pelaksanaan maupun mekanisme dan 
institusinya.
0 – Undang-undang tidak mengatur audit internal dan 
sistem kendali yang formal.

4.2 Apakah informasi terkait 
pengadaan publik mudah 
ditemukan, komprehensif, dan 
relevan?

3 – Informasi pengadaan dapat dengan mudah diakses 
di media yang memiliki oplah besar dan tersedia luas. 
Informasi yang disediakan terpusat di suatu tempat yang 
umum, serta relevan dan lengkap.
2 – Informasi disebarkan di media yang tidak dapat diakses 
dengan cepat dan luas atau tidak ramah pengguna bagi 
masyarakat luas, atau sulit dipahami bagi rata-rata 
pengguna, atau informasi penting masih kurang tersedia.
1 – Informasi sulit diperoleh dan sangat terbatas dari segi 
konten dan ketersediaan.
0 – Tidak ada sistem informasi publik dan secara umum 
publikasi informasi seperti ini tergantung pada entitas yang 
melakukan pengadaan.

4.3 Apakah peserta tender 
dan pemangku kepentingan 
lainnya dapat dengan 
mudah mengakses informasi 
pengadaan melalui sistem 
pengadaan secara elektronik?

3 – Sektor swasta dan masyarakat madani dapat 
mengakses informasi pengadaan nasional melalui sistem.
2 – Sektor swasta dan masyarakat madani dapat 
mengakses sebagian informasi pengadaan nasional melalui 
sistem.
1 – Sektor swasta dan masyarakat madani dapat 
mengakses informasi pengadaan nasional secara terbatas 
melalui sistem.
0 – Sektor swasta dan masyarakat madani tidak dapat 
mengakses informasi pengadaan nasional melalui sistem.

Tabel A4.2 continued
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Indikator/Pertanyaan Pedoman Pemberian Skor
4.4 Apakah negara yang 
bersangkutan memiliki kode 
etik dan upaya antikorupsi?

3 – Dokumen tender turut memasukkan ketentuan 
yang memadai terkait pelanggaran integritas; ada 
definisi pelanggaran integritas dalam pengadaan; upaya 
spesifik terkait konflik kepentingan sudah tersedia dan 
dijalankan; tanggung jawab dan konsekuensi bagi pihak 
yang dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan 
curang atau korupsi diuraikan dengan jelas; banyak bukti 
penegakan; upaya khusus deteksi dan pencegahan korupsi 
yang terkait dengan pengadaan sudah tersedia.
2 – Dokumen tender secara umum mencakup perbuatan 
curang dan korupsi namun tidak ada konsistensi; ada 
definisi konflik kepentingan yang juga disoroti dalam 
peraturan yang terkait; tidak ada definisi spesifik terkait 
perbuatan curang atau korupsi di bidang pengadaan; 
ada beberapa bukti penegakan; program antikorupsi 
pemerintah tidak memasukkan upaya khusus terkait 
pengadaan publik.
1 – Sejumlah kecil dokumen tender menggunakan istilah 
yang terkait dengan pelanggaran integritas; tidak ada 
kebijakan, prosedur, atau kerangka kerja yang spesifik 
mengatur konflik kepentingan; tidak ada uraian spesifik 
tentang tanggung jawab dan konsekuensi individual terkait 
pengadaan publik; bukti penegakan masih lemah; tidak 
ada program antikorupsi yang terintegrasi dengan efektif.
0 – Dokumen tender umumnya tidak mencakup 
pelanggaran integritas; kerangka kerja hukum atau 
peraturan tidak mengatur pelanggaran integritas; tidak 
ada bukti penegakan; pemerintah tidak punya program 
antikorupsi atau aturan terkait konflik kepentingan.

Sumber: Asian Development Bank.

Tabel A4.2 continued



Lampiran 5: Kerangka Acuan Indikatif 
untuk Penilaian Risiko Pengadaan di 
Tingkat Negara dan Sektor/Lembaga

A. Latar Belakang
A5.1 [Bagian ini hendaknya mencakup latar belakang Penilaian Risiko Pengadaan 
Tingkat Negara dan Sektor/Lembaga (CSPRA), baik untuk mendukung suatu strategi 
kemitraan negara (CPS) yang baru, memberikan masukan bagi penyiapan operasional 
pemberian pinjaman yang berbasis hasil, mendukung pembaruan CPS, dll. Selain itu, 
hasil penilaian awal di tingkat negara hendaknya dimasukkan.]

B. Tujuan dan Lingkup Penilaian
A5.2 Tujuan: CSPRA dimaksudkan untuk (i) mengidentifikasi risiko dalam 
sistem dan/atau praktik di tingkat negara dan sektor/lembaga yang dapat berakibat 
pada penggunaan yang tidak optimal atas sumber daya nasional dan/atau sumber 
daya Asian Development Bank (ADB), baik akibat kebocoran atau inefisiensi; (ii) 
menelaah tingkat keparahan risiko; dan (iii) menyusun rencana manajemen risiko 
praktis untuk mengatasi risiko pengadaan di tingkat negara dan sektor/lembaga 
yang bersangkutan.

A5.3 Lingkup: tim peninjau akan

(i) Menilai kekuatan dan kelemahan sistem pengadaan di negara yang 
bersangkutan, termasuk sistem pengadaan secara elektronik, dari 
sudut pandang kerangka kerja hukum dan peraturan; kerangka 
kerja kelembagaan dan kapasitas manajemen; operasional 
pengadaan dan praktik pasar; serta integritas dan transparansi 
sistem pengadaan publik, termasuk tingkat kematangan sistem 
pengadaan secara elektronik di negara yang bersangkutan.

(ii) Menilai kekuatan dan kelemahan dalam sistem dan praktik 
pengadaan di tingkat sektor/lembaga dari sudut pandang kerangka 
kerja hukum dan peraturan; kerangka kerja kelembagaan dan 
kapasitas manajemen; operasional pengadaan dan praktik pasar; 
dan integritas dan transparansi sistem pengadaan publik.

(iii) Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko pengadaan dan risiko 
pasar di tingkat negara dan sektor/lembaga.
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(iv) Mengusulkan pendekatan tinjauan prakontrak dan pasca-
pemberian kontrak (sampling).

C. Pendekatan dan Metodologi
A5.4 Tinjauan yang dilakukan akan meliputi, namun tidak terbatas pada

(i) Melakukan validasi atau pembaruan atas penilaian awal di tingkat 
negara, terutama melalui konsultasi dengan mitra pemerintah, 
mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan lain yang relevan 
dengan menggunakan perangkat tingkat negara.

(ii) Menilai kinerja pelaksanaan pengadaan di tingkat sektor/
lembaga, berdasarkan wawancara dengan mitra pemerintah, mitra 
pembangunan, dan pemangku kepentingan lain yang relevan, serta 
didukung dengan sampling transaksi pengadaan spesifik. Perangkat 
sektor/lembaga hendaknya diisi untuk tiap lembaga utama dalam 
sektor, dan skor rata-rata untuk sektor tersebut kemudian dihitung.

(iii) Menyiapkan deskripsi naratif tentang sistem pengadaan di tingkat 
negara dan sektor/lembaga, termasuk identifikasi kekuatan dan 
kelemahan.

(iv) Menyiapkan deskripsi naratif tentang risiko pasar dan risiko lainnya 
yang terkait pengadaan yang disasar.

(v) Mengidentifikasi dan menilai risiko pengadaan, berdasarkan tingkat 
kemungkinan dan konsekuensi risiko.

(vi) Mengusulkan mitigasi risiko atau strategi manajemen untuk 
mengatasi risiko yang telah diidentifikasi.

(vii) Menentukan rating risiko pengadaan secara keseluruhan di tingkat 
negara, dan bila sesuai, di tingkat sektor/lembaga.

(viii) Merangkum temuan dalam laporan CSPRA, termasuk tingkat 
kematangan sistem pengadaan secara elektronik di tingkat negara.

(ix) [Bila sesuai] Menyiapkan masukan bagi CPS, termasuk rencana 
manajemen dan penilaian risiko pengadaan (P-RAMP).

D. Hasil Pekerjaan Utama
(i) Laporan CSPRA.
(ii) [Bila sesuai] masukan CPS.



Lampiran 6: Perangkat Penilaian 
Pengadaan di Tingkat Sektor/Lembaga

A6.1 Tabel A6.1 berisi perangkat penilaian pengadaan di tingkat sektor/
lembaga. Tabel A6.2 memuat pedoman pemberian skor untuk perangkat tersebut.

Tabel A6.1: Perangkat Penilaian di Tingkat Sektor/Lembaga

Indikator
Pertanyaan Tingkat Sektor/
Lembaga Skor

Naratif/
Verifikasi atau 
Klarifikasi yang 
Diperlukan

1. Kerangka Kerja Hukum dan Peraturan [Rata-
rata 
1.1–1.5]

1.1 Apakah undang-
undang pengadaan 
publik yang berlaku 
nasional (termasuk 
peraturan pendukung, 
dokumen tender 
standar, dan manual 
atau panduan 
operasional) berlaku 
pada sektor yang 
bersangkutan?

• Apakah sektor yang 
bersangkutan dikecualikan dari 
aturan hukum dan tidak harus 
tunduk pada undang-undang 
pengadaan publik yang berlaku 
nasional?

• Meskipun tunduk pada 
undang-undang pengadaan 
publik yang berlaku 
nasional, apakah sektor yang 
bersangkutan cenderung 
mengikuti aturan tersebut?

• Apakah lembaga di sektor yang 
bersangkutan menggunakan 
manual atau panduan 
pengadaan publik yang 
diterbitkan pemerintah?

• Apakah dokumen yang 
diterbitkan pemerintah sudah 
disesuaikan untuk memenuhi 
persyaratan di tingkat sektor?

• Bila tidak ada dokumen yang 
diterbitkan pemerintah, 
apakah sektor yang 
bersangkutan memiliki 
pedoman atau dokumen 
tender standar yang tersendiri?

[Asesor 
hendaknya 
memberikan 
respons naratif 
dan menentukan 
apakah 
diperlukan 
informasi 
atau verifikasi 
tambahan.]

continued on next page
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Tabel A6.1 continued

continued on next page

Indikator
Pertanyaan Tingkat Sektor/
Lembaga Skor

Naratif/
Verifikasi atau 
Klarifikasi yang 
Diperlukan

1.2 Apakah pasar 
pasokan bagi sektor 
yang bersangkutan 
sudah cukup 
kompetitif sehingga 
undang-undang 
pengadaan yang 
berlaku nasional dan/
atau tender kompetitif 
terbuka dapat berjalan 
sepenuhnya?

• Apakah tender kompetitif 
merupakan fitur umum di 
sektor ini?

• Apakah terdapat kelompok 
inti pemasok di sektor ini yang 
secara rutin memasukkan 
penawaran yang responsif?

• Seberapa banyak, dalam 
hitungan persentase, 
pengadaan dalam sektor ini 
yang dilakukan melalui tender 
kompetitif terbuka?

• Berapa jumlah rata-rata 
peserta tender yang 
mengajukan penawaran untuk 
kontrak yang ditenderkan 
secara publik?

• Apakah lembaga penanggung 
jawab cenderung melakukan 
upaya memadai untuk menarik 
penawaran (misalnya iklan 
yang memadai, periode tender 
yang sesuai)?

• Apakah terdapat pemasok, 
tenaga kerja, dan/atau barang 
dan jasa yang terkait yang 
tersedia dan berkualitas di 
pasar dalam negeri?

1.3 Bila terdapat 
kerangka kerja hukum 
yang berlaku spesifik 
pada sektor tertentu, 
apakah kerangka 
kerja hukum tersebut 
mendukung partisipasi 
dalam tender secara 
nondiskriminatif 
(nondiscriminatory 
participation) dan 
proses tender yang 
transparan (termasuk 
iklan, dokumentasi 
tender, evaluasi 
tender, mekanisme 
penanganan 
pengaduan)?

• Apakah sektor yang 
bersangkutan telah 
mengadopsi proses tender 
yang nondiskriminatif dan 
transparan?

• Berapa jumlah rata-rata 
peserta tender yang 
mengajukan penawaran untuk 
kontrak yang ditenderkan 
secara publik?



Lampiran 646

Tabel A6.1 continued

continued on next page

Indikator
Pertanyaan Tingkat Sektor/
Lembaga Skor

Naratif/
Verifikasi atau 
Klarifikasi yang 
Diperlukan

1.4 Apakah sektor 
yang bersangkutan 
dikenakan peraturan 
atau dikendalikan 
pemerintah secara 
berlebihan sehingga 
kompetisi menjadi 
terbatas atau malah 
tidak ada?

• Apakah sektor yang 
bersangkutan memberlakukan 
skema preferensi domestik?

• Apakah sektor yang 
bersangkutan mensyaratkan 
praregistrasi peserta tender?

• Apakah ada ketentuan yang 
dapat diterima dalam sektor 
yang bersangkutan terkait 
partisipasi Badan Usaha Milik 
Negara?

1.5 Apakah kerangka 
kerja hukum 
dan peraturan 
memungkinkan 
sektor/lembaga 
yang bersangkutan 
menggunakan sistem 
e-procurement?

• Apakah sektor/lembaga 
mengikuti aturan, peraturan, 
dan pedoman penggunaan 
e-procurement seperti yang 
tercantum dalam undang-
undang pengadaan nasional?

• Apakah dokumen elektronik 
dan dokumen fisik dianggap 
sama-sama sah oleh sektor/
lembaga yang bersangkutan?

• Apakah terdapat prosedur 
tender atau lelang, proses 
manajemen kontrak, dan pagu 
persetujuan yang diberlakukan 
spesifik bagi sektor/lembaga 
yang bersangkutan dalam 
pelaksanaan e-procurement?

2. Kerangka Kerja Kelembagaan dan Kapasitas 
Manajemen

[Rata-
rata 
2.1–2.6]

2.1 Apakah siklus 
pengadaan di sektor 
yang bersangkutan 
harus dikaitkan dengan 
siklus penganggaran 
tahunan (misalnya, 
apakah kegiatan 
pengadaan dapat 
dimulai hanya jika 
sudah tersedia alokasi 
anggaran untuk 
kegiatan tersebut)?

• Apakah rencana pengadaan 
di sektor yang bersangkutan 
disiapkan sebagai bagian 
dari proses perencanaan dan 
perumusan anggaran?

• Apakah sistem dan proses 
di sektor yang bersangkutan 
atau lembaga utama dalam 
sektor yang bersangkutan 
mensyaratkan adanya 
pernyataan keterangan terkait 
ketersediaan dana sebelum 
tender dibuka?
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Tabel A6.1 continued

continued on next page

Indikator
Pertanyaan Tingkat Sektor/
Lembaga Skor

Naratif/
Verifikasi atau 
Klarifikasi yang 
Diperlukan

2.2 Apakah sistem 
yang ada mendukung 
efisiensi melalui 
perencanaan yang 
memadai?

• Apakah sektor yang 
bersangkutan, atau lembaga 
utama dalam sektor yang 
bersangkutan, memiliki proses 
perencanaan pengadaan 
yang telah dinyatakan secara 
formal?

2.3 Apakah sistem 
pengadaan di sektor 
yang bersangkutan 
juga mencakup 
badan pengawas atau 
regulator?

• Apakah sektor yang 
bersangkutan berada di bawah 
wewenang badan pengawas 
atau regulator tingkat 
nasional?

• Bila tidak ada badan tingkat 
nasional, apakah ada badan 
yang spesifik bagi sektor 
yang bersangkutan yang 
mengawasi dan/atau mengatur 
pengadaan?

2.4 Apakah terdapat 
program peningkatan 
kapasitas atau 
profesionalisme di 
bidang pengadaan 
publik?

• Seberapa banyak pejabat dan 
staf pengadaan di sektor yang 
bersangkutan telah dilatih 
dalam program peningkatan 
kapasitas di tingkat nasional 
atau di tingkat sektor yang 
bersangkutan, atau ikut serta 
dalam program pelatihan 
pengadaan secara formal?

2.5 Apakah ada 
kelompok tersendiri 
yang khusus 
dilembagakan untuk 
e-procurement pada 
unit pengadaan di 
sektor/lembaga yang 
bersangkutan?

• Apakah sektor/lembaga yang 
bersangkutan menggunakan 
sistem e-procurement 
yang berlaku nasional 
atau menggunakan sistem 
e-procurement miliknya sendiri?

• Apakah e-procurement 
mendapat posisi strategis 
dalam peta tata kelola atau 
rencana pengembangan jangka 
panjang pada sektor/lembaga 
yang bersangkutan?

• Seperti apa posisi 
e-procurement di dalam 
struktur keseluruhan sektor/
lembaga yang bersangkutan?

• Apakah sektor/lembaga 
yang bersangkutan memiliki 
infrastruktur TI yang 
memadai untuk mendukung 
e-procurement?
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continued on next page

Indikator
Pertanyaan Tingkat Sektor/
Lembaga Skor

Naratif/
Verifikasi atau 
Klarifikasi yang 
Diperlukan

2.6 Bila ada sistem 
e-procurement yang 
digunakan, apakah 
ada pendekatan 
terstruktur bagi 
peningkatan kapasitas 
dan analisis terkait 
pemanfaatan efektif 
atas sistem tersebut?

• Seperti apa kapasitas 
e-procurement pada sektor/
lembaga yang bersangkutan 
untuk melaksanakan sistem 
tersebut?

• Apakah lembaga atau unit 
e-procurement menyadari 
perlunya peningkatan 
pengetahuan dan keterampilan 
terkait cara baru bekerja 
menggunakan e-procurement?

3. Operasional Pengadaan dan Praktik Pasar [Rata-
rata 
3.1–3.5]

3.1 Apakah sektor 
swasta kompetitif, 
terorganisir 
dengan baik, dan 
dapat mengakses 
pasar sektor yang 
bersangkutan?

• Apakah sektor swasta 
terorganisir dengan baik dan 
dapat mengakses pasar sektor 
yang bersangkutan?

• Apakah organisasi masyarakat 
madani menganggap 
pengadaan publik di sektor 
yang bersangkutan merupakan 
pengadaan yang terbuka dan 
dapat diakses pasar?

3.2 Apakah terdapat 
berbagai upaya 
di sektor yang 
bersangkutan guna 
memastikan agar 
estimasi biaya 
memang memadai dan 
akurat sebelum proses 
tender, serta dalam 
mengelola variasi 
harga kontrak?

• Seberapa banyak, dalam 
persentase, kontrak yang 
diberikan untuk nilai yang lebih 
rendah dibandingkan dengan 
perkiraan biaya di awal?

• Seberapa banyak, dalam 
persentase, variasi kontrak 
yang mencapai dampak 
kumulatif lebih dari 10% harga 
kontrak di awal?

3.3 Apakah sektor 
swasta dapat 
mengakses dan 
berpartisipasi 
sepenuhnya dalam 
kegiatan e-procurement 
di sektor/lembaga yang 
bersangkutan?

• Fungsi apa saja yang tersedia 
dan digunakan dalam sistem 
e-procurement di sektor/
lembaga yang bersangkutan?

• Apakah seluruh lembar isian 
tersedia dan dapat diakses 
online?

• Apakah peserta tender 
membayar biaya untuk 
menggunakan sistem tersebut?
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Tabel A6.1 continued

continued on next page

Indikator
Pertanyaan Tingkat Sektor/
Lembaga Skor

Naratif/
Verifikasi atau 
Klarifikasi yang 
Diperlukan

• Sistem TI pemerintah mana 
lagi yang terhubung dengan 
sistem e-procurement?

• Apakah peserta tender asing 
dapat berpartisipasi dalam 
sistem e-procurement di sektor/
lembaga yang bersangkutan?

• Seberapa besar, dalam 
persentase, keseluruhan 
penawaran di sektor/lembaga 
yang bersangkutan, yang 
ditransaksikan melalui sistem 
e-procurement?

3.4 Apakah praktik 
perbankan umum 
mendukung industri 
sektor swasta 
dan operasional 
pengadaan secara 
memadai?

• Apakah bank telah 
melimpahkan wewenang 
ke tingkat cabang agar 
dapat menerbitkan jaminan 
penawaran, jaminan 
pembayaran di muka, dan 
jaminan pelaksanaan dengan 
cukup cepat?

• Apakah bank secara umum 
memainkan peran pendukung 
yang membantu kontraktor, 
khususnya kontraktor skala 
kecil, untuk memperoleh 
jaminan tersebut?

• Apakah bank secara umum 
memberikan fasilitas kredit 
yang diperlukan kepada 
industri konstruksi (khususnya 
perusahaan skala kecil dan 
menengah)?

3.5 Apakah ada 
mekanisme di sektor 
yang bersangkutan 
untuk menerima dan 
menangani observasi, 
pengaduan, dan 
protes?

• Apakah terdapat prosedur 
yang spesifik di sektor yang 
bersangkutan untuk menerima 
dan menangani observasi, 
pengaduan, dan protes?

• Apakah pengaduan dan 
protes dalam sektor yang 
bersangkutan diproses dalam 
jangka waktu maksimal yang 
diatur undang-undang?

• Apakah peserta tender telah 
menggunakan mekanisme 
penanganan pengaduan dan 
protes?
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continued on next page

Indikator
Pertanyaan Tingkat Sektor/
Lembaga Skor

Naratif/
Verifikasi atau 
Klarifikasi yang 
Diperlukan

4. Integritas dan Transparansi Sistem Pengadaan Publik 
di Tingkat Sektor

[Rata-
rata 
4.1–4.4]

4.1 Apakah terdapat 
kerangka kerja audit 
dan kendali internal 
yang bersifat formal 
dalam sektor yang 
bersangkutan?

• Apakah lembaga-lembaga 
utama pada sektor yang 
bersangkutan memiliki 
fungsi audit internal yang 
independen?

• Apakah lembaga-lembaga 
utama pada sektor yang 
bersangkutan memiliki 
mekanisme kendali internal 
yang memadai untuk 
mengawasi fungsi pengadaan?

• Apakah lembaga-lembaga 
utama pada sektor yang 
bersangkutan dikenakan audit 
kinerja atau audit nilai manfaat 
uang yang dilakukan secara 
rutin?

• Apakah lembaga-lembaga 
utama pada sektor yang 
bersangkutan dikenakan audit 
keuangan tahunan?

• Apakah temuan dan/atau 
rekomendasi dari audit internal 
atau eksternal ditindaklanjuti 
secara tepat waktu?

4.2 Apakah informasi 
terkait pengadaan 
publik dalam sektor 
yang bersangkutan 
mudah ditemukan, 
komprehensif, dan 
relevan?

• Seberapa banyak, dalam 
persentase, penawaran yang 
masuk dipublikasikan melalui 
sarana yang mudah dan bebas 
diakses?

• Apakah peserta tender dapat 
dengan mudah dan bebas 
mengakses informasi tender?

• Seberapa banyak, dalam 
persentase, kontrak yang 
diberikan diumumkan melalui 
media yang mudah dan bebas 
diakses?

• Apakah pengamat pihak ketiga 
diundang untuk menghadiri 
tender publik?
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Tabel A6.1 continued

Indikator
Pertanyaan Tingkat Sektor/
Lembaga Skor

Naratif/
Verifikasi atau 
Klarifikasi yang 
Diperlukan

4.3 Apakah peserta 
tender dan pemangku 
kepentingan lainnya 
dapat dengan mudah 
mengakses informasi 
pengadaan pada 
sektor/lembaga yang 
bersangkutan melalui 
sistem e-procurement?

• Seperti apa keterlibatan 
masyarakat madani dalam 
sistem e-procurement?

• Seperti apa dinamika yang 
ada di antara sektor swasta 
dengan kelompok pemangku 
kepentingan lainnya?

• Apakah peserta tender dan 
pemangku kepentingan lainnya 
dapat memantau seluruh 
transaksi e-procurement 
pada sektor/lembaga yang 
bersangkutan?

4.4 Apakah sektor 
yang bersangkutan 
memiliki kode etik dan 
upaya antikorupsi?

• Apakah terdapat prosedur 
yang spesifik berlaku bagi 
sektor yang bersangkutan 
untuk memverifikasi peserta 
tender terkait keabsahan, 
rekam jejak, kemampuan 
keuangan, dan kemampuan 
para peserta tender untuk 
menyelesaikan pekerjaan?

• Apakah terdapat prosedur 
yang spesifik berlaku bagi 
sektor yang bersangkutan 
untuk mengukur kinerja 
dan/atau melarang ikutnya 
peserta tender, pemasok, 
kontraktor, dan konsultan 
akibat pelanggaran etika atau 
integritas?

• Apakah sektor yang 
bersangkutan, atau lembaga 
utama dalam sektor yang 
bersangkutan, memiliki 
daftar pemasok, kontraktor, 
dan konsultan yang dilarang 
mengikuti lelang?

• Apakah ada prinsip dan 
pedoman yang spesifik berlaku 
bagi sektor yang bersangkutan 
terkait integritas?

e-procurement = pengadaan secara elektronik, TI = teknologi informasi.

Sumber: Asian Development Bank.
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continued on next page

Tabel A6.2: Pedoman Pemberian Skor bagi Perangkat Penilaian Pengadaan di 
Tingkat Sektor/Lembaga

Indikator
Pertanyaan Tingkat Sektor/
Lembaga Pedoman Pemberian Skora

1. Kerangka Kerja Hukum dan Peraturan

1.1 Apakah undang-
undang pengadaan 
publik yang berlaku 
nasional (termasuk 
peraturan pendukung, 
dokumen tender 
standar, dan manual 
atau pedoman 
operasional) berlaku 
pada sektor yang 
bersangkutan?

• Apakah sektor yang 
bersangkutan dikecualikan 
dari aturan hukum dan 
tidak harus tunduk 
pada undang-undang 
pengadaan publik yang 
berlaku nasional?

• Meskipun tunduk 
pada undang-undang 
pengadaan publik yang 
berlaku nasional, apakah 
sektor yang bersangkutan 
cenderung mengikuti 
aturan tersebut?

• Apakah lembaga di 
sektor yang bersangkutan 
menggunakan manual 
atau pedoman pengadaan 
publik yang diterbitkan 
pemerintah?

• Apakah dokumen yang 
diterbitkan pemerintah 
sudah disesuaikan untuk 
memenuhi persyaratan di 
tingkat sektor?

• Bila tidak ada dokumen 
yang diterbitkan 
pemerintah, apakah 
sektor yang bersangkutan 
memiliki pedoman atau 
dokumen tender standar 
yang tersendiri?

3 – Sektor yang bersangkutan 
memiliki aturan, proses, 
pedoman, dan dokumen 
tendernya sendiri yang lebih baik 
dibandingkan dengan yang ada 
dalam sistem pengadaan publik 
di tingkat nasional.
2 – Sektor yang bersangkutan 
tunduk pada undang-undang 
pengadaan yang berlaku nasional 
dan cenderung mengikutinya. 
Secara umum, sektor tersebut 
menggunakan proses, pedoman, 
dan dokumen tender pengadaan 
yang berlaku nasional.
1 – Sektor yang bersangkutan 
tunduk pada undang-undang 
pengadaan yang berlaku 
nasional, tetapi cenderung 
tidak mengikutinya. Sering 
terjadi penyimpangan dari 
proses, pedoman, dan dokumen 
tender pengadaan yang berlaku 
nasional.
0 – Sektor yang bersangkutan 
dikecualikan dari, atau tidak 
mengikuti, sistem pengadaan 
publik di tingkat nasional, 
dan tidak punya peraturan, 
proses, pedoman, dan dokumen 
tendernya sendiri sebagai ganti 
pengecualian tersebut.

1.2 Apakah pasar 
pasokan bagi sektor 
yang bersangkutan 
sudah cukup kompetitif 
sehingga undang-
undang pengadaan yang 
berlaku nasional dan/
atau tender kompetitif 
terbuka dapat berjalan 
sepenuhnya?

• Apakah tender kompetitif 
merupakan fitur umum di 
sektor ini?

• Apakah terdapat 
kelompok inti pemasok di 
sektor ini yang secara rutin 
memasukkan penawaran 
yang responsif?

3 – Tender kompetitif lebih 
banyak dijumpai (berdasarkan 
persentase) di sektor yang 
bersangkutan dibandingkan 
dengan yang secara umum 
terlihat di negara yang 
bersangkutan. Pemasok inti di 
sektor yang bersangkutan secara 
rutin memasukkan penawaran 
yang responsif. Paling tidak 
terdapat rata-rata lima peserta 
tender per kontrak. Lembaga 
penanggung jawab melakukan 
upaya yang memadai untuk 
menarik penawaran.
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Tabel A6.2 continued

Indikator
Pertanyaan Tingkat Sektor/
Lembaga Pedoman Pemberian Skora

• Seberapa banyak, dalam 
hitungan persentase, 
pengadaan dalam 
sektor ini yang dilakukan 
melalui tender kompetitif 
terbuka?

• Berapa jumlah rata-rata 
peserta tender yang 
mengajukan penawaran 
untuk kontrak yang 
ditenderkan secara publik?

• Apakah lembaga 
penanggung jawab 
cenderung melakukan 
upaya memadai untuk 
menarik penawaran 
(misalnya iklan yang 
memadai, periode tender 
yang sesuai)?

• Apakah terdapat 
pemasok, tenaga kerja, 
dan/atau barang dan jasa 
yang terkait yang tersedia 
dan berkualitas di pasar 
dalam negeri?

2 – Tender kompetitif di sektor 
yang bersangkutan sejalan 
dengan apa yang secara 
umum terlihat di negara yang 
bersangkutan. Pemasok inti di 
sektor yang bersangkutan secara 
rutin memasukkan penawaran, 
tetapi kerap tidak responsif. 
Paling tidak terdapat rata-rata 
tiga peserta tender per kontrak. 
Lembaga penanggung jawab 
secara umum melakukan upaya 
yang memadai untuk menarik 
penawaran.
1 – Tender kompetitif di sektor 
yang bersangkutan tidak 
banyak dijumpai dibandingkan 
dengan apa yang secara umum 
terlihat di tingkat negara 
yang bersangkutan. Pemasok 
cenderung memasukkan satu 
penawaran, tetapi biasanya 
responsif. Paling tidak terdapat 
rata-rata dua peserta tender per 
kontrak. Lembaga penanggung 
jawab kerap tidak melakukan 
upaya yang memadai untuk 
menarik penawaran.
0 – Tender kompetitif di sektor 
yang bersangkutan jauh lebih 
lemah dibandingkan dengan 
apa yang secara umum terlihat 
di tingkat negara. Pemasok 
cenderung memasukkan satu 
penawaran yang tidak responsif. 
Rata-rata kurang dari dua 
peserta tender per kontrak. 
Lembaga penanggung jawab 
jarang melakukan upaya yang 
memadai untuk menarik 
penawaran.

continued on next page
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Indikator
Pertanyaan Tingkat Sektor/
Lembaga Pedoman Pemberian Skora

1.2 Bila terdapat kerangka 
kerja hukum yang 
berlaku spesifik pada 
sektor tertentu, apakah 
kerangka kerja hukum 
tersebut mendukung 
partisipasi dalam tender 
secara nondiskriminatif 
(nondiscriminatory 
participation) dan 
proses tender yang 
transparan (termasuk 
iklan, dokumentasi 
tender, evaluasi tender, 
mekanisme penanganan 
pengaduan)?

• Apakah sektor yang 
bersangkutan telah 
mengadopsi proses tender 
yang nondiskriminatif dan 
transparan?

• Berapa jumlah rata-rata 
peserta tender yang 
mengajukan penawaran 
untuk kontrak yang 
ditenderkan secara publik?

3 – Paling tidak rata-rata lima 
peserta tender per kontrak.
2 – Paling tidak rata-rata tiga 
peserta tender per kontrak.
1 – Paling tidak rata-rata dua 
peserta tender per kontrak.
0 – Rata-rata kurang dari dua 
peserta tender per kontrak.

1.3 Apakah sektor yang 
bersangkutan dikenakan 
peraturan atau 
dikendalikan pemerintah 
secara berlebihan 
sehingga kompetisi 
menjadi terbatas atau 
malah tidak ada?

• Apakah sektor 
yang bersangkutan 
memberlakukan skema 
preferensi domestik?

• Apakah sektor 
yang bersangkutan 
mensyaratkan praregistrasi 
peserta tender?

• Apakah ada ketentuan 
yang dapat diterima dalam 
sektor yang bersangkutan 
terkait partisipasi Badan 
Usaha Milik Negara?

3 – Tidak ada pembatasan 
sehubungan dengan kebangsaan 
peserta tender atau asal barang. 
Tidak ada skema preferensi 
domestik. Proses praregistrasi 
yang efektif diikuti secara 
ketat. Terdapat ketentuan yang 
dapat diterima yang mengatur 
partisipasi badan usaha milik 
negara.
2 –  Tidak ada pembatasan 
sehubungan dengan kebangsaan 
peserta tender atau asal 
barang, atau terdapat proses 
praregistrasi tetapi tidak diikuti 
secara ketat, atau terdapat 
ketentuan yang lemah atau 
tidak jelas yang mengatur 
partisipasi badan usaha milik 
negara.
1 – Ada beberapa pembatasan 
terkait kebangsaan peserta 
tender, atau adanya 
skema preferensi domestik, 
proses praregistrasi perlu 
disempurnakan lagi, kurangnya 
kejelasan mengenai partisipasi 
badan usaha milik negara.
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Indikator
Pertanyaan Tingkat Sektor/
Lembaga Pedoman Pemberian Skora

0 – Ada pembatasan atas 
kebangsaan peserta tender, 
skema preferensi domestik, 
tidak ada kewajiban bagi 
peserta tender untuk melakukan 
praregistrasi, tidak ada pedoman 
spesifik sehubungan dengan 
badan usaha milik negara.

1.4 Apakah kerangka 
kerja hukum 
dan peraturan 
memungkinkan 
sektor/lembaga 
yang bersangkutan 
menggunakan sistem 
e-procurement?

• Apakah sektor/
lembaga mengikuti 
aturan, peraturan, dan 
pedoman penggunaan 
e-procurement seperti yang 
tercantum dalam undang-
undang pengadaan 
nasional?

• Apakah dokumen 
elektronik dan dokumen 
fisik dianggap sama-sama 
sah oleh sektor/lembaga 
yang bersangkutan?

• Apakah terdapat 
prosedur tender dan/
atau lelang, proses 
manajemen kontrak, dan 
pagu persetujuan yang 
diberlakukan spesifik 
bagi sektor/lembaga 
yang bersangkutan 
dalam pelaksanaan 
e-procurement?

3 – Sektor/lembaga yang 
bersangkutan menerapkan 
aturan, peraturan, 
pedoman yang sama terkait 
e-procurement yang sejalan 
dengan undang-undang 
pengadaan yang berlaku 
nasional.
2 – Prosedur tender dan/atau 
lelang dan proses manajemen 
kontrak pada sektor/lembaga 
yang bersangkutan tunduk 
pada undang-undang 
e-procurement yang berlaku 
nasional, tetapi dilaksanakan 
dengan sejumlah variasi spesifik 
bagi sektor/lembaga yang 
bersangkutan.
1 – Sektor/lembaga tunduk 
pada undang-undang 
e-procurement yang 
berlaku nasional, tetapi tidak 
mengikutinya. Sektor/lembaga 
menggunakan aturan dan 
peraturannya sendiri.
0 – Sektor/lembaga dikecualikan 
dari, atau tidak mengikuti, 
sistem e-procurement nasional, 
dan tidak punya peraturan, 
proses, dan pedoman apa pun.

2. Kerangka Kerja Kelembagaan dan Kapasitas Manajemen

2.1 Apakah siklus 
pengadaan di sektor 
yang bersangkutan harus 
dikaitkan dengan siklus 
penganggaran tahunan 
(misalnya, apakah 
kegiatan pengadaan 
dapat dimulai hanya jika 
sudah tersedia alokasi 
anggaran untuk kegiatan 
tersebut)?

• Apakah rencana 
pengadaan di sektor yang 
bersangkutan disiapkan 
sebagai bagian dari 
proses perencanaan dan 
perumusan anggaran?

3 – Rencana pengadaan 
disiapkan sebagai bagian dari 
proses penganggaran tahunan, 
serta ketersediaan anggaran 
telah dipastikan sebelum tender 
dibuka.
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Indikator
Pertanyaan Tingkat Sektor/
Lembaga Pedoman Pemberian Skora

• Apakah sistem dan 
proses di sektor yang 
bersangkutan atau 
lembaga utama dalam 
sektor yang bersangkutan 
mensyaratkan adanya 
pernyataan keterangan 
terkait ketersediaan dana 
sebelum tender dibuka?

2 – Ketersediaan anggaran 
telah disepakati sebelum tender 
dibuka, tetapi perencanaan 
pengadaan yang menjadi 
masukan bagi perumusan 
anggaran masih terbatas.
1 – Perencanaan pengadaan 
dipertimbangkan dalam 
perumusan anggaran, tetapi 
ketersediaan anggaran tidak 
perlu dipastikan sebelum tender 
dibuka.
0 – Perencanaan pengadaan 
tidak dipertimbangkan dalam 
perumusan anggaran dan 
ketersediaan anggaran tidak 
perlu dipastikan sebelum tender 
dibuka.

2.2 Apakah sistem yang 
ada mendukung efisiensi 
melalui perencanaan 
yang memadai?

• Apakah sektor yang 
bersangkutan, atau 
lembaga utama dalam 
sektor yang bersangkutan, 
memiliki proses 
perencanaan pengadaan 
yang telah dinyatakan 
secara formal?

3 – Terdapat kegiatan 
perencanaan rutin yang dimulai 
dengan penyusunan rencana 
operasional tahun jamak, diikuti 
dengan rencana pengadaan 
tahunan beserta pengeluaran 
terkait yang menjadi bagian dari 
proses perumusan anggaran 
tahunan.
2 – Rencana operasional tahun 
jamak dan rencana pengadaan 
tahunan disusun secara terpisah 
dari penyusunan anggaran, 
tetapi akan direvisi sejalan 
dengan estimasi anggaran ke 
depan.
1 – Rencana pengadaan tahunan 
disusun, tetapi tidak dikaitkan 
dengan rencana operasional 
tahun jamak dan/atau tidak 
dikaitkan dengan perumusan 
anggaran.
0 – Rencana pengadaan tidak 
disusun.

2.3 Apakah sistem 
pengadaan di sektor 
yang bersangkutan 
juga mencakup 
badan pengawas atau 
regulator?

• Apakah sektor yang 
bersangkutan berada di 
bawah wewenang badan 
pengawas atau regulator 
tingkat nasional?

3 – Terdapat badan pengawas 
pengadaan nasional yang 
mencakup pengadaan lembaga.
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• Bila tidak ada badan 
tingkat nasional, 
apakah ada badan yang 
spesifik bagi sektor 
yang bersangkutan yang 
mengawasi dan/atau 
mengatur pengadaan?

2 – Tidah ada badan nasional; 
namun, ada badan yang spesifik 
bagi sektor yang bersangkutan 
yang mengawasi dan mengatur 
pengadaan di sektor tersebut.
1 – Terdapat badan regulator 
tingkat nasional, tetapi kurang 
jelas dalam hal lingkup dan/atau 
kemampuannya mengawasi 
dan/atau mengatur pengadaan 
di sektor yang bersangkutan.
0 – Tidak ada badan apa pun, 
di tingkat nasional atau di 
sektor yang bersangkutan, yang 
mengawasi atau mengatur 
pengadaan.

2.4 Apakah terdapat 
program peningkatan 
kapasitas atau 
profesionalisme di 
bidang pengadaan 
publik?

• Seberapa banyak pejabat 
dan staf pengadaan di 
sektor yang bersangkutan 
telah dilatih dalam 
program peningkatan 
kapasitas di tingkat 
nasional atau di tingkat 
sektor yang bersangkutan, 
atau ikut serta dalam 
program pelatihan 
pengadaan secara formal?

3 – Setidaknya 80% staf 
pengadaan.
2 – Setidaknya 60% staf 
pengadaan.
1 – Setidaknya 20% staf 
pengadaan.
0 – Kurang dari 20% staf 
pengadaan.

2.5 Apakah ada 
kelompok tersendiri yang 
khusus dilembagakan 
untuk e-procurement 
pada unit pengadaan 
di sektor/lembaga yang 
bersangkutan?

• Apakah sektor/lembaga 
yang bersangkutan 
menggunakan sistem 
e-procurement yang 
berlaku nasional atau 
menggunakan sistem 
e-procurement miliknya 
sendiri?

• Apakah e-procurement 
memiliki posisi strategis 
dalam peta tata 
kelola atau rencana 
pengembangan 
jangka panjang pada 
sektor/lembaga yang 
bersangkutan?

• Seperti apa posisi 
e-procurement di dalam 
struktur keseluruhan 
sektor/lembaga yang 
bersangkutan?

3 – Sektor/lembaga yang 
bersangkutan punya unit 
e-procurement tersendiri, 
tetapi ada pengawasan 
nasional. E-procurement 
merupakan strategi yang 
diidentifikasi dalam rencana 
pengadaan sektor/lembaga yang 
bersangkutan.
2 –  Sektor/lembaga yang 
bersangkutan punya unit 
e-procurement tersendiri, tetapi 
tidak ada pengawasan nasional. 
Terdapat badan yang spesifik 
bagi sektor/lembaga yang 
bersangkutan yang mengawasi 
e-procurement.
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• Apakah sektor/lembaga 
yang bersangkutan 
memiliki infrastruktur 
TI yang memadai 
untuk mendukung 
e-procurement?

1 –  Sektor/lembaga yang 
bersangkutan mengandalkan 
unit e-procurement nasional 
dan peran dan tanggung jawab 
e-procurement di sektor/
lembaga yang bersangkutan 
masih kurang jelas.
0 – Tidak ada kelompok 
khusus di sektor/lembaga yang 
bersangkutan dan tidak ada unit 
e-procurement nasional.

2.6 Bila ada sistem 
e-procurement yang 
digunakan, apakah ada 
pendekatan terstruktur 
bagi peningkatan 
kapasitas dan analisis 
terkait pemanfaatan 
efektif atas sistem 
tersebut?

• Seperti apa kapasitas 
e-procurement pada 
sektor/lembaga yang 
bersangkutan untuk 
melaksanakan sistem 
tersebut?

• Apakah lembaga atau 
unit e-procurement 
menyadari perlunya 
peningkatan pengetahuan 
dan keterampilan 
terkait cara baru 
bekerja menggunakan 
e-procurement?

3 – Setidaknya 75% staf 
e-procurement telah mengikuti 
pelatihan e-procurement 
nasional hingga 3 minggu.
2 – Setidaknya 55% staf 
e-procurement telah 
mengikuti program pelatihan 
e-procurement selama 1 
minggu.
1 – Setidaknya 25% staf 
e-procurement telah 
mengikuti program pelatihan 
e-procurement selama 1 hari.
0 – Hingga 20% staf 
e-procurement belum pernah 
mengikuti pelatihan.

3. Operasional Pengadaan dan Praktik Pasar

3.1 Apakah sektor swasta 
kompetitif, terorganisir 
dengan baik, dan dapat 
mengakses pasar sektor 
yang bersangkutan?

• Apakah sektor swasta 
terorganisir dengan baik 
dan dapat mengakses 
pasar sektor yang 
bersangkutan?

• Apakah organisasi 
masyarakat madani 
menganggap pengadaan 
publik di sektor yang 
bersangkutan merupakan 
pengadaan yang terbuka 
dan dapat diakses pasar?

3 – Sektor swasta kompetitif, 
terorganisir dengan baik, dan 
dapat berpartisipasi dalam 
kompetisi untuk mendapat 
kontrak pengadaan di sektor 
yang bersangkutan. Tidak 
ada kendala besar yang 
menghambat akses swasta pada 
pengadaan di sektor tersebut.
2 – Terdapat sektor swasta 
yang berfungsi baik dengan 
wajar yang melayani sektor/
lembaga, tetapi kompetisi 
untuk mendapat kontrak besar 
terpusat pada sejumlah kecil 
perusahaan. Ada beberapa 
kendala yang menghambat 
akses swasta pada pengadaan di 
sektor tersebut.
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1 – Sektor swasta yang 
melayani sektor/lembaga 
yang bersangkutan relatif 
lemah dan/atau kompetisinya 
terbatas karena adanya fitur 
monopolistik atau oligopolistik. 
Terdapat beberapa kendala yang 
menghambat akses swasta pada 
pengadaan di sektor tersebut.
0 – Sektor swasta tidak 
terorganisir dengan baik dan 
tidak memiliki kapasitas untuk 
mengakses pasar pengadaan 
di sektor tersebut. Ada kendala 
besar yang melemahkan 
kompetisi/persaingan dari sektor 
swasta.

3.2 Apakah terdapat 
berbagai upaya di sektor 
yang bersangkutan 
guna memastikan agar 
estimasi biaya memang 
memadai dan akurat 
sebelum proses tender, 
serta dalam mengelola 
variasi harga kontrak?

• Seberapa banyak, dalam 
persentase, kontrak yang 
diberikan untuk nilai yang 
lebih rendah dibandingkan 
dengan perkiraan biaya di 
awal?

• Seberapa banyak, dalam 
persentase, variasi kontrak 
yang mencapai dampak 
kumulatif lebih dari 10% 
harga kontrak di awal?

3 – Lebih dari 75% pemberian 
kontrak yang dijadikan sampel.
2 – 50%–75% pemberian 
kontrak yang dijadikan sampel.
1 – 20%–50% pemberian kontrak 
yang dijadikan sampel.
0 – Kurang dari 20% pemberian 
kontrak yang dijadikan sampel.
3 –  Kurang dari 10% kontrak 
yang dijadikan sampel.
2 – 10%–20% kontrak yang 
dijadikan sampel.
1 – 20%–50% kontrak yang 
dijadikan sampel.
0 – Lebih dari 50% kontrak yang 
dijadikan sampel.

3.3 Apakah sektor 
swasta dapat mengakses 
dan berpartisipasi 
sepenuhnya dalam 
kegiatan e-procurement 
di sektor/lembaga yang 
bersangkutan?

• Fungsi apa saja 
yang tersedia dan 
digunakan dalam 
sistem e-procurement 
di sektor/lembaga yang 
bersangkutan?

• Apakah seluruh lembar 
isian tersedia dan dapat 
diakses online?

• Apakah peserta tender 
membayar biaya untuk 
menggunakan sistem 
tersebut?

3 – Sektor swasta secara 
umum mampu mengakses dan 
berpartisipasi secara kompetitif 
melalui e-procurement; sistem 
e-procurement merupakan 
solusi end-to-end; tidak ada 
kendala yang menghambat 
perusahaan mana pun 
mengakses atau menggunakan 
sistem e-procurement sektor/
lembaga.

continued on next page
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• Sistem TI pemerintah 
mana lagi yang 
terhubung dengan sistem 
e-procurement?

• Apakah peserta 
tender asing dapat 
berpartisipasi dalam 
sistem e-procurement 
di sektor/lembaga yang 
bersangkutan?

• Seberapa besar, 
dalam persentase, 
keseluruhan penawaran 
di sektor/lembaga 
yang bersangkutan 
ditransaksikan melalui 
sistem e-procurement?

2 – Sistem e-procurement 
dapat diakses sektor swasta, 
tetapi hanya ada sejumlah 
kecil perusahaan di sektor 
tersebut yang mengakses 
dan ikut serta dalam tender. 
Penggunaan sistem terbatas 
pada proyek yang didanai bank 
pembangunan multilateral.
1 – Penggunaan sistem 
e-procurement di sektor/
lembaga yang bersangkutan 
terbatas karena adanya faktor 
nonkompetitif.
0 – Sektor swasta tidak punya 
kapasitas untuk mengakses 
sistem e-procurement; ada 
kendala dan kelemahan besar 
dalam sistem yang menghalangi 
partisipasi aktif dalam 
e-procurement.

3.4 Apakah praktik 
perbankan umum 
mendukung industri 
sektor swasta dan 
operasional pengadaan 
secara memadai?

• Apakah bank telah 
melimpahkan wewenang 
ke tingkat cabang agar 
dapat menerbitkan 
jaminan penawaran, 
jaminan pembayaran 
di muka, dan jaminan 
pelaksanaan dengan 
cukup cepat?

• Apakah bank secara 
umum memainkan 
peran pendukung yang 
membantu kontraktor, 
khususnya kontraktor 
skala kecil, untuk 
memperoleh jaminan 
tersebut?

• Apakah bank secara 
umum memberikan 
fasilitas kredit yang 
diperlukan kepada industri 
konstruksi (khususnya 
perusahaan skala kecil dan 
menengah)?

3 – Cabang bank memiliki 
kewenangan yang memadai 
untuk menerbitkan jaminan 
penawaran, jaminan 
pembayaran di muka, dan 
jaminan pelaksanaan tanpa 
keterlambatan panjang dan 
tanpa memerlukan referensi 
dari kantor pusat. Sektor swasta 
secara umum dapat mengakses 
fasilitas kredit perbankan tanpa 
kendala berarti.
2 – Hanya beberapa bank atau 
cabang yang secara umum 
dapat menerbitkan jaminan 
tersebut dengan cepat dan 
memberikan fasilitas kredit 
tanpa kendala berarti bagi 
seluruh perusahaan yang 
kompetitif.
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1 – Hanya beberapa bank atau 
cabang yang secara umum 
dapat menerbitkan jaminan 
tersebut dengan cepat dan 
memberikan fasilitas kredit 
tanpa kendala berarti, tetapi hal 
ini baru dapat dilakukan setelah 
memperoleh referensi dari kantor 
pusat, dan hanya diberikan bagi 
perusahaan skala besar dan 
menengah.
0 – Tidak ada bank yang dapat 
menerbitkan jaminan dan 
fasilitas kredit tanpa referensi 
dari kantor pusat. Perusahaan 
kecil sama sekali tidak dapat 
memperoleh fasilitas tersebut.

3.5 Apakah ada 
mekanisme di sektor 
yang bersangkutan 
untuk menerima dan 
menangani observasi, 
pengaduan, dan protes?

• Apakah terdapat prosedur 
yang spesifik di sektor 
yang bersangkutan untuk 
menerima dan menangani 
observasi, pengaduan, dan 
protes?

• Apakah pengaduan dan 
protes dalam sektor yang 
bersangkutan diproses 
dalam jangka waktu 
maksimal yang diatur 
undang-undang?

• Apakah peserta tender 
telah menggunakan 
mekanisme penanganan 
pengaduan dan protes?

3 – Sistem tinjauan pengaduan 
memiliki ketentuan dan 
kerangka waktu yang tepat 
dan wajar untuk pengambilan 
keputusan dengan kewenangan 
dan mekanisme penegakan yang 
jelas; lebih dari 90% pengaduan 
diproses dalam kerangka waktu 
yang telah ditetapkan.
2 – Terdapat ketentuan 
dan kerangka waktu untuk 
penyelesaian pengaduan, tetapi 
kewenangan penegakannya 
tidak jelas; lebih dari 75% 
pengaduan diproses dalam 
kerangka waktu yang telah 
ditetapkan.
1 – Ketentuan dan kerangka 
waktu penyelesaian pengaduan 
tidak jelas; jangka waktu 
penyelesaian pengaduan tidak 
ditelusuri oleh lembaga yang 
bersangkutan.
0 – Tidak ada mekanisme 
penanganan pengaduan yang 
efektif ataupun yang berfungsi.

continued on next page
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4.Integritas dan Transparansi Sistem Pengadaan Publik di Tingkat Sektor

4.1 Apakah terdapat 
kerangka kerja audit 
dan kendali internal 
yang bersifat formal 
dalam sektor yang 
bersangkutan?

• Apakah lembaga-lembaga 
utama pada sektor yang 
bersangkutan memiliki 
fungsi audit internal yang 
independen?

• Apakah lembaga-lembaga 
utama pada sektor yang 
bersangkutan memiliki 
mekanisme kendali 
internal yang memadai 
untuk mengawasi fungsi 
pengadaan?

• Apakah lembaga-lembaga 
utama pada sektor yang 
bersangkutan dikenakan 
audit kinerja atau audit 
nilai manfaat uang yang 
dilakukan secara rutin?

• Apakah lembaga-lembaga 
utama pada sektor yang 
bersangkutan dikenakan 
audit keuangan tahunan?

• Apakah temuan dan/atau 
rekomendasi dari audit 
internal atau eksternal 
ditindaklanjuti secara 
tepat waktu?

3 – Sektor yang bersangkutan 
memiliki kerangka kerja 
kendali internal yang efektif 
termasuk fungsi audit internal 
yang independen; audit 
keuangan tahunan dilakukan; 
rekomendasi audit dilaksanakan 
dalam waktu 6 bulan; tidak 
ada temuan audit yang 
signifikan yang masih belum 
ditindaklanjuti selama lebih dari 
6 bulan.
2 – Sektor yang bersangkutan 
memiliki pemisahan tugas yang 
efektif; terdapat fungsi audit 
internal, namun kapasitasnya 
lemah, atau fungsi tersebut 
tidak cukup independen; audit 
keuangan tahunan diaudit 
dengan cukup waktu untuk 
penyelesaian temuan audit.
1 – Sektor yang bersangkutan 
memiliki pemisahan tugas yang 
efektif dan dikenakan audit 
tahunan. Tidak ada fungsi audit 
internal, dan/atau temuan audit 
tidak diselesaikan secara tepat 
waktu.
0 – Sistem internal lemah, tanpa 
adanya audit internal, audit 
eksternal yang terbatas, dan 
temuan audit tidak diselesaikan 
secara tepat waktu.

4.2 Apakah informasi 
terkait pengadaan 
publik dalam sektor 
yang bersangkutan 
mudah ditemukan, 
komprehensif, dan 
relevan?

• Seberapa banyak, dalam 
persentase, penawaran 
yang masuk dipublikasikan 
melalui sarana yang 
mudah dan bebas diakses?

• Apakah peserta tender 
dapat dengan mudah 
dan bebas mengakses 
informasi tender?

• Seberapa banyak, dalam 
persentase, kontrak yang 
diberikan diumumkan 
melalui media yang 
mudah dan bebas diakses?

3 – Setidaknya 80% penawaran 
yang masuk dipublikasikan; 
setidaknya 80% pemberian 
kontrak dipublikasikan; peserta 
tender dapat dengan mudah 
dan bebas mengakses informasi 
tentang tender dan pemberian 
kontrak; pengamat pihak ketiga 
diundang untuk hadir dalam 
tender publik.
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• Apakah pengamat pihak 
ketiga diundang untuk 
menghadiri tender publik?

2 – Setidaknya 60% penawaran 
yang masuk dipublikasikan; 
setidaknya 60% pemberian 
kontrak dipublikasikan; peserta 
tender dapat dengan mudah 
dan bebas mengakses informasi 
tentang tender dan/atau 
pemberian kontrak; pengamat 
pihak ketiga diperbolehkan hadir 
dalam tender publik.
1 – Setidaknya 20% penawaran 
yang masuk dipublikasikan; 
setidaknya 20% pemberian 
kontrak dipublikasikan; peserta 
tender punya akses pada 
informasi tentang tender dan 
pemberian kontrak.
0 – Kurang dari 20% penawaran 
yang masuk dipublikasikan; 
kurang dari 20% pemberian 
kontrak dipublikasikan.

4.2 Apakah peserta 
tender dan pemangku 
kepentingan lainnya 
dapat dengan mudah 
mengakses informasi 
pengadaan pada 
sektor/lembaga yang 
bersangkutan melalui 
sistem e-procurement?

• Seperti apa keterlibatan 
masyarakat madani dalam 
sistem e-procurement?

• Seperti apa dinamika 
yang ada di antara sektor 
swasta dengan kelompok 
pemangku kepentingan 
lainnya?

• Apakah peserta 
tender dan pemangku 
kepentingan lainnya 
dapat memantau seluruh 
transaksi e-procurement 
pada sektor/lembaga yang 
bersangkutan?

3 – Setidaknya 80% informasi 
tender dan pemberian kontrak 
dipublikasikan dan dapat 
diakses dengan mudah 
kapan saja melalui situs 
e-procurement; pengamat 
pihak ketiga dari organisasi 
masyarakat madani dan 
kelompok mitra lainnya dapat 
mengakses dan mengunduh 
informasi e-procurement. 
Secara umum, ada hubungan 
yang sangat kooperatif dari 
seluruh kelompok pemangku 
kepentingan; organisasi 
masyarakat madani dan 
kelompok mitra lainnya 
dapat menggunakan sistem 
e-procurement untuk 
pemantauan.

continued on next page
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2 – Setidaknya 55% informasi 
tender dan pemberian kontrak 
dipublikasikan dan dapat diakses 
dengan mudah kapan saja melalui 
situs e-procurement; beberapa 
pengamat pihak ketiga dari 
organisasi masyarakat madani 
dan kelompok mitra lainnya dapat 
mengakses dan mengunduh 
informasi e-procurement. 
Beberapa kelompok pemangku 
kepentingan tidak mendukung 
e-procurement. Beberapa 
pemangku kepentingan 
menggunakan sistem 
e-procurement untuk 
memantau proses dan hasil.
1 – Setidaknya 25% informasi 
tender dan pemberian kontrak 
dipublikasikan dan dapat diakses 
dengan mudah kapan saja 
melalui situs e-procurement. 
Peserta tender dapat mengakses 
dan mengunduh informasi 
e-procurement. Pemangku 
kepentingan yang mendukung 
e-procurement sangat sedikit.
0 – Kurang dari 20% informasi 
tender dan pemberian kontrak 
dipublikasikan dan dapat diakses 
dengan mudah kapan saja 
melalui situs e-procurement. 
Peserta tender tidak dapat 
mengakses dan mengunduh 
informasi e-procurement.

4.3 Apakah sektor yang 
bersangkutan memiliki 
kode etik dan upaya 
antikorupsi?

• Apakah terdapat prosedur 
yang spesifik berlaku bagi 
sektor yang bersangkutan 
untuk memverifikasi 
peserta tender terkait 
keabsahan, rekam jejak, 
kemampuan keuangan, 
dan kemampuan para 
peserta tender untuk 
menyelesaikan pekerjaan?

3 – Sektor yang bersangkutan 
memiliki program antikorupsi 
atau integritas yang aktif; 
sektor tersebut memiliki 
mekanisme untuk melarang 
ikutnya perusahaan akibat 
kegagalan pelaksanaan dan/
atau pelanggaran integritas; 
sektor tersebut memiliki proses 
uji tuntas yang memadai bagi  
pemasok; sektor tersebut memiliki 
kebijakan, prosedur, dan/atau 
kerangka kerja yang jelas yang 
mengatur konflik kepentingan.
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Indikator
Pertanyaan Tingkat Sektor/
Lembaga Pedoman Pemberian Skora

• Apakah terdapat prosedur 
yang spesifik berlaku bagi 
sektor yang bersangkutan 
untuk mengukur kinerja 
dan/atau melarang ikutnya 
peserta tender, pemasok, 
kontraktor, dan konsultan 
akibat pelanggaran etika 
atau integritas?

• Apakah sektor yang 
bersangkutan, atau 
lembaga utama dalam 
sektor yang bersangkutan, 
memiliki daftar pemasok, 
kontraktor, dan konsultan 
yang dilarang mengikuti 
tender?

• Apakah ada prinsip dan 
pedoman yang spesifik 
berlaku bagi sektor yang 
bersangkutan terkait 
integritas?

2 –  Sektor yang bersangkutan 
memiliki mekanisme untuk 
melarang ikutnya perusahaan 
akibat kegagalan pelaksanaan 
dan/atau pelanggaran 
integritas, atau mekanisme 
untuk melaporkan dugaan 
pelanggaran kepada badan 
antikorupsi di tingkat nasional 
atau di tingkat sektor; sektor 
tersebut memiliki proses uji 
tuntas yang memadai bagi 
pemasok; terdapat definisi 
konsep konflik kepentingan.
1 – Sektor yang bersangkutan 
memiliki proses uji tuntas 
yang memadai bagi pemasok, 
termasuk kebutuhan untuk 
mengatasi konflik kepentingan.
0 –  Sektor yang bersangkutan 
tidak memiliki sistem formal 
untuk menangani pelanggaran 
integritas, konflik kepentingan, 
dan/atau pelanggaran integritas.

e-procurement = pengadaan secara elektronik, TI = teknologi informasi.
a  Pedoman ini tidak menggantikan pertimbangan profesional tentang kapasitas sektor/lembaga 

yang dibandingkan secara relatif dengan sistem pengadaan di tingkat negara. Apabila digunakan 
pertimbangan lain di luar pedoman ini, sebutkan dalam kolom “Narasi” pada perangkat di atas.

Sumber: Asian Development Bank.

Tabel A6.2 continued



Lampiran 7: Garis Besar Laporan untuk 
Penilaian Risiko Pengadaan di Tingkat 

Negara dan Sektor/Lembaga

A. Ringkasan Eksekutif
A7.1 [Bagian ini hendaknya memuat hasil keseluruhan atas penilaian risiko 
pengadaan di tingkat negara dan sektor/lembaga (CSPRA) (ekstrem, tinggi, sedang, 
atau rendah); merangkum kelemahan dan risiko yang telah diidentifikasi; dan 
merangkum upaya mitigasi dan/atau manajemen yang akan ditempuh.]

B. Pendahuluan
A7.2 [Bagian ini hendaknya menunjukkan bahwa penilaian yang dilakukan 
telah sesuai dengan Buku Panduan Mengenai Kerangka Risiko Pengadaan dari 
Asian Development Bank (ADB) dan hendaknya menyebutkan apakah CSPRA 
disusun untuk mendukung strategi kemitraan negara. Selain itu, bagian ini hendaknya 
menunjukkan kapan dan bagaimana penilaian tersebut telah dilakukan, seperti 
“CSPRA dilakukan mulai [tanggal] hingga [tanggal]. Kegiatan persiapan termasuk 
melakukan tinjauan dokumen, menelaah pengalaman pengadaan ADB yang sedang 
berjalan, dan melakukan wawancara dengan lembaga mitra serta diskusi dengan 
pemangku kepentingan.”]

C. Penilaian Risiko Pengadaan di Tingkat Negara

1. Gambaran Umum

A7.3 [Bagian ini hendaknya memberikan deskripsi naratif tentang sistem 
pengadaan di negara yang bersangkutan, yang mencakup

(i) kerangka kerja hukum dan peraturan,
(ii) kerangka kerja kelembagaan dan kapasitas manajemen,
(iii) operasional pengadaan dan praktik pasar,
(iv) pelaksanaan/kinerja sistem pengadaan secara elektronik (atau 

rencana untuk memperkenalkan sistem tersebut), dan
(v) integritas dan transparansi sistem pengadaan publik (termasuk 

tingkat kematangan sistem pengadaan secara elektronik).]
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2. Kekuatan

A7.4 [Bagian ini hendaknya mengidentifikasi kekuatan sistem pengadaan di 
tingkat negara, termasuk unsur-unsur seperti misalnya pengadaan secara elektronik 
yang mungkin ingin dijadikan andalan bagi ADB. Hal ini hendaknya didasarkan 
pada hasil perangkat penilaian pengadaan di tingkat negara (Lampiran 4), yang 
mengidentifikasi bidang-bidang dengan skor 2 atau 3.]

3. Kelemahan

A7.5 [Bagian ini hendaknya mengidentifikasi kelemahan sistem pengadaan 
di tingkat negara. Hal ini hendaknya didasarkan pada hasil perangkat penilaian 
pengadaan di tingkat negara (Lampiran 4), yang mengidentifikasi bidang-bidang 
dengan skor 0 atau 1.]

4. Rencana Penilaian dan Manajemen Risiko Pengadaan

A7.6 [Berdasarkan kelemahan yang telah diidentifikasi, risiko fidusia ADB 
hendaknya diidentifikasi dan dinilai berdasarkan tingkat kemungkinan kemunculan 
risiko tersebut serta tingkat dampak yang ditimbulkannya, dan upaya mitigasi atau 
manajemen hendaknya diiidentifikasi.]

D. Penilaian Pengadaan di Tingkat Sektor/Lembaga
A7.7 [Untuk tiap sektor/lembaga yang dinilai, topik-topik berikut ini hendaknya 
dibahas.] 

1. Gambaran Umum

A7.8 [Bagian ini hendaknya memberikan deskripsi naratif atas praktik pengadaan 
di tingkat sektor/lembaga yang mencakup

(i) kerangka kerja hukum dan peraturan (dari sudut pandang sektor, 
hal ini hendaknya menggambarkan tingkat kepatuhan dan/atau 
pelaksanaan lembaga sektoral dengan kerangka kerja dan sistem di 
tingkat nasional atau negara);

(ii) kerangka kerja kelembagaan dan kapasitas manajemen;
(iii) operasional pengadaan dan praktik pasar (dari sudut pandang 

sektor, tinjauan pasar terutama penting, penilaian hendaknya 
memperhatikan apakah sistem dalam negeri mendukung tender 
kompetitif internasional, jumlah peserta tender asing dalam 
pengadaan dalam negeri, persentase pengadaan dengan tender 
internasional yang dimenangkan oleh peserta tender setempat, dll.— 
hal ini bisa berupa rangkuman atas isu-isu sektoral yang diangkat 
dalam analisis pasar bila sesuai);
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(iv) pelaksanaan sistem pengadaan secara elektronik (atau rencana untuk 
memperkenalkan sistem tersebut); dan

(v) integritas dan transparansi sistem pengadaan publik (termasuk 
tingkat kematangan sistem pengadaan secara elektronik).]

2. Kekuatan

A7.9 [Bagian ini hendaknya mengidentifikasi kekuatan praktik pengadaan di 
tingkat sektor/lembaga, termasuk unsur-unsur seperti misalnya pengadaan secara 
elektronik yang mungkin ingin dijadikan andalan bagi ADB. Hal ini hendaknya 
didasarkan pada hasil perangkat penilaian pengadaan di tingkat sektor/lembaga 
(Lampiran 6), yang mengidentifikasi bidang-bidang dengan skor 2 atau 3.]

3. Kelemahan

A7.10 [Bagian ini hendaknya mengidentifikasi kelemahan praktik pengadaan di 
tingkat sektor/lembaga. Hal ini hendaknya didasarkan pada hasil perangkat penilaian 
pengadaan di tingkat sektor/lembaga (Lampiran 6), yang mengidentifikasi bidang-
bidang dengan skor 0 atau 1.]

4. Rencana Penilaian dan Manajemen Risiko Pengadaan

A7.11 [Berdasarkan kelemahan yang telah diidentifikasi, risiko fidusia ADB 
hendaknya diidentifikasi dan dinilai berdasarkan tingkat kemungkinan kemunculan 
risiko tersebut serta tingkat dampak yang ditimbulkannya, dan upaya mitigasi dan/
atau manajemen hendaknya diidentifikasi.]

E. Penilaian Risiko Pasar
A7.12 [Untuk tiap sektor/lembaga yang dinilai, topik-topik berikut ini hendaknya 
dibahas.]

1. Gambaran Umum

A7.13 [Sejauh memungkinkan pada tahap penyusunan CSPRA, bagian ini 
hendaknya memberikan deskripsi naratif terkait pasar produk atau layanan yang 
sesuai serta risiko pasar yang saling bersinggungan, termasuk

(i) pasar produk atau layanan; peluang dan risiko pasokan dalam negeri; 
peluang dan risiko pasokan luar negeri;

(ii) akses pada pembiayaan dan penjaminan; kendala dalam rantai 
pasokan; dan

(iii) penerapan preferensi domestik; pembatasan peserta tender asing; 
perizinan, pendaftaran, dll.]
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2. Kekuatan

A7.14 [Bagian ini hendaknya mengidentifikasi kekuatan pasar, termasuk yang 
mengindikasikan tingkat kompetisi dan paket kontrak yang paling sesuai.]

3. Kelemahan

A7.15 [Bagian ini hendaknya mengidentifikasi kelemahan pasar, mengidentifikasi 
bidang-bidang yang mungkin dapat membahayakan keberhasilan proyek.]

4 Rekomendasi untuk Memitigasi Risiko

A7.16 [Berdasarkan kelemahan yang telah diidentifikasi, risiko fidusia hendaknya 
diidentifikasi, dinilai berdasarkan tingkat kemungkinan kemunculan risiko tersebut, 
serta tingkat dampak yang ditimbulkannya, dan upaya mitigasi dan/atau manajemen 
yang diidentifikasi.]

F.  Pendekatan Tinjauan Prakontrak dan Pasca-
Pemberian Kontrak (Sampling) di Tingkat Negara 
(dan, Bila Sesuai, di Tingkat Sektor/Lembaga)

A7.17 [Tinjauan yang dilakukan hendaknya memberi rekomendasi terkait rating 
risiko pengadaan secara keseluruhan di tingkat negara, dan bila sesuai, di tingkat 
sektor/lembaga; serta memberi masukan terkait pendekatan tinjauan pengadaan.]

G. Kesimpulan
A7.18 [Kesimpulan keseluruhan, termasuk opini tentang apakah kerangka kerja 
hukum, peraturan, dan kelembagaan untuk pengadaan di tingkat negara dapat 
digunakan untuk proyek-proyek yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dari pinjaman 
atau hibah ADB, atau dari dana yang dikelola ADB; penilaian keseluruhan terkait 
risiko pengadaan di tingkat negara serta risiko pengadaan di sektor/lembaga yang 
menjadi prioritas; dan sifat dasar mitigasi risiko dan/atau upaya manajemen yang 
diperlukan untuk mengatasi risiko tersebut dalam operasional ADB. Hendaknya 
disebutkan juga metode pengadaan yang lebih disukai serta tingkat beriklan yang 
dilakukan.]

H. Lampiran
A7.19 [Kuesioner yang telah diisi lengkap, perangkat pemberian skor, kerangka 
acuan, dll.]



Lampiran 8: Potensi Risiko dari Penilaian 
Risiko Pengadaan di Tingkat Negara dan 

Sektor/Lembaga

Risiko Dampak Penyebab Kemungkinan Upaya Mitigasi

Proses tender 
nonkompetitif

• Peserta tender 
yang serius 
tidak dapat 
berpartisipasi

• Keterlambatan 
pengadaan

• Naiknya harga
• Turunnya 

kualitas
• Berkurangnya 

umur aset

Campur tangan 
politik dan/
atau lainnya 
dalam proses 
pengadaan

• Meningkatkan pengawasan 
pengadaan (tambahan 
tinjauan prakontrak)

• Secara sistematis 
mengalihdayakan proses 
pengadaan ke agen 
pengadaan independen

• Memperkenalkan atau 
memperkuat e-procurement

Hambatan 
masuk

• Memastikan kompetisi 
seluas mungkin dengan 
beriklan di tingkat 
internasional

• Menerapkan upaya 
perlindungan (safeguard) 
dalam sistem pengadaan 
yang ada untuk mengatasi 
kekurangan

• Bekerja dengan pemerintah 
untuk mengurangi 
“keruwetan birokrasi” bagi 
perusahaan asing untuk 
beroperasi di negara yang 
bersangkutan

Sistem 
Pengadaan 
Nasional tidak 
memenuhi 
standar 
internasional

• Proses 
pengadaan 
yang

• tidak efisien,
• tidak efektif,
• tidak 

transparan, 
dan/atau

• tidak adil
• dengan
• naiknya harga,
• turunnya 

kualitas,

Kelemahan 
dalam kerangka 
kerja hukum 
atau peraturan 
pengadaan 
dalam negeri

• Memastikan diterapkannya 
peraturan pengadaan 
ADB dan dokumen tender 
standar, atau pengaturan 
pengadaan alternatif 
oleh bank pembangunan 
multilateral lainnya, bila 
sesuai

continued on next page
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Risiko Dampak Penyebab Kemungkinan Upaya Mitigasi
• pengadaan 

tertunda, dan/
atau

• hilangnya 
alokasi 
pendanaan.

• Jika sistem nasional 
memperbolehkan tender 
kompetitif terbuka, 
diperlukan upaya 
perlindungan (safeguard) 
guna mengatasi kekurangan

• Peningkatan kapasitas yang 
tepat sasaran

• Merekomendasikan bantuan 
bagi pemerintah guna 
meningkatkan kerangka 
kerja hukum atau peraturan 
(berdasarkan strategi 
kemitraan negara atau 
proyek spesifik)

Perencanaan 
pengadaan yang 
kurang baik 
(pemaketan, 
spesifikasi 
teknis, strategi 
kontrak) dan 
pemrosesan

• Naiknya harga
• Pembelian 

produk atau 
layanan yang 
tidak sesuai

• Keterlambatan 
pengadaan

• Hilangnya 
alokasi 
pendanaan

• Turunnya 
kualitas

• Berkurangnya 
umur aset

Kurangnya 
kapasitas

• Memperkuat aspek 
pengadaan dalam kegiatan 
persiapan proyek

• Menggunakan konsultan 
tambahan dalam persiapan 
proyek dan kontrak

• Upaya peningkatan 
kapasitas dimasukkan dalam 
proyek

• Merekomendasikan bantuan 
pada pemerintah untuk 
mengembangkan sistem 
pelatihan pengadaan 
nasional dan untuk bekerja 
sama dengan lembaga 
profesional serta perguruan 
tinggi untuk memperkuat 
silabus

Kekurangan 
dalam 
manajemen 
kontrak

• Kegagalan 
kontrak

• Naiknya harga
• Turunnya 

kualitas
• Inefisiensi, 

pemborosan

Kurangnya 
kapasitas

• Memastikan ketentuan 
manajemen kontrak yang 
memadai dimasukkan dalam 
dokumen tender standar 
yang digunakan

• Bekerja sama dengan 
lembaga penanggung 
jawab untuk memberikan 
tugas dan tanggung jawab 
yang sudah ditetapkan 
bagi manajer kontrak yang 
dinominasikan

• Upaya peningkatan 
kapasitas dimasukkan dalam 
proyek

Lampiran 8 continued

continued on next page
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continued on next page

Risiko Dampak Penyebab Kemungkinan Upaya Mitigasi
Praktik korup 
(kolusi, meminta 
suap)

• Memastikan agar sistem 
pengadaan yang ada 
mencerminkan ketentuan 
terkait praktik korup dan isu 
terkait lainnya yang sejalan 
dengan kebijakan ADB

• Memperkuat pengawasan 
melalui tambahan 
pengawasan kontrak oleh 
konsultan pihak ketiga

• Upaya peningkatan 
kapasitas dimasukkan dalam 
proyek dan difokuskan pada 
penguatan transparansi 
proses

• Tinjauan berkala atas 
pengaturan tinjauan 
pengadaan

• Mempertimbangkan 
partisipasi masyarakat 
madani dalam memantau 
keluaran pengadaan

Dominasi pasar 
dan peraturan 
terkait lembaga 
pengadaan di 
tingkat negara/
sektor

• Kolusi
• Meminta suap
• Berkurangnya 

kompetisi
• Naiknya harga
• Berkurangnya 

transparansi

Struktur industri • Secara seksama 
mempertimbangkan metode 
pengadaan yang sesuai 
serta pemaketan pengadaan 
selama perencanaan 
pengadaan untuk 
meningkatkan kompetisi

• Mempertimbangkan 
keharusan persetujuan 
awal untuk menggunakan 
metode pengadaan selain 
tender kompetitif terbuka

• Upaya peningkatan 
kapasitas dimasukkan dalam 
proyek dan difokuskan pada 
penguatan transparansi 
proses

• Tinjauan berkala atas 
pengaturan tinjauan 
pengadaan

• Mempertimbangkan 
partisipasi masyarakat 
madani dalam memantau 
kegiatan pengadaan

Lampiran 8 continued
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Risiko Dampak Penyebab Kemungkinan Upaya Mitigasi
Terbatasnya 
pengawasan 
terhadap praktik 
pengadaan dan 
pengeluaran

• Inefisiensi
• Perbuatan 

curang
• Kolusi

Audit internal 
dan/atau 
eksternal yang 
lemah

• Peningkatan pengawasan 
pengadaan oleh ADB 
melalui tinjauan prakontrak

• Upaya peningkatan 
kapasitas dimasukkan dalam 
proyek dan difokuskan pada 
penguatan transparansi 
proses

• Tinjauan berkala atas 
pengaturan tinjauan 
pengadaan

Kolusi dan/
atau perbuatan 
curang lainnya 
tidak terdeteksi

• Risiko reputasi 
bagi ADB

• Peserta tender 
yang serius 
tidak dapat 
berpartisipasi

• Berkurangnya 
kompetisi

• Naiknya harga
• Turunnya 

kualitas

Mekanisme 
penanganan 
pengaduan tidak 
ada atau tidak 
efektif

• Peningkatan pengawasan 
pengadaan oleh ADB 
melalui tinjauan prakontrak 
atau melalui peningkatan 
audit eksternal

• Upaya peningkatan 
kapasitas dimasukkan dalam 
proyek dan difokuskan pada 
penguatan transparansi 
proses

• Tinjauan berkala atas 
pengaturan tinjauan 
pengadaan

• Bekerja dengan pemerintah 
untuk memperkenalkan atau 
meningkatkan mekanisme 
penanganan pengaduan 
dalam hukum atau aturan 
terkait pengadaan

• Bekerja dengan pemerintah 
untuk membentuk atau 
memperkuat pihak yang 
berwenang di bidang 
antikorupsi

Audit internal 
dan/atau 
eksternal yang 
lemah

• Peningkatan pengawasan 
ADB atas pengadaan 
melalui tinjauan prakontrak, 
atau melalui peningkatan 
audit eksternal

• Peningkatan kapasitas 
dimasukkan dalam proyek-
proyek dan difokuskan pada 
penguatan fungsi audit

ADB = Asian Development Bank.

Sumber: Asian Development Bank.

Lampiran 8 continued



Lampiran 9: Format Rencana Penilaian 
dan Manajemen Risiko Pengadaan

Deskripsi Risiko Penilaian Risiko
Upaya Mitigasi atau Rencana 
Manajemen Risiko

[Risiko] [Dinilai sebagai “ekstrem,” 
“tinggi,” “sedang,” atau 
“rendah”]

[Untuk risiko yang dapat dimitigasi 
oleh lembaga penanggung jawab, 
lembaga pelaksana, dan ADB, 
tetapkan tindakan utama yang telah 
direncanakan (hindari, kurangi, 
alihkan, atau terima) untuk mitigasi, 
lembaga yang bertanggung jawab, 
serta kerangka waktu implementasi.
Hal ini dapat mencerminkan risiko dan 
tanggapan yang telah dicantumkan 
pada Lampiran 8 atau yang dirancang 
untuk mencapai kesesuaian dengan 
kebutuhan (fitness for purpose).
Untuk risiko yang dimitigasi 
oleh lembaga lainnya (misalnya 
oleh pemerintah dan lembaga 
pembangunan lainnya), uraikan garis 
besar upaya mitigasi utama.]

Keseluruhan [Tetapkan rating risiko 
keseluruhan]

ADB = Asian Development Bank.

Sumber: Asian Development Bank.



Lampiran 10: Perangkat Kategorisasi 
Risiko Pengadaan

A10.1 Tabel A10 berisi perangkat yang digunakan untuk mengategorikan risiko 
pengadaan selama konseptualisasi proyek yang akan dibiayai seluruhnya atau 
sebagian dari pinjaman atau hibah Asian Development Bank (ADB), atau dari 
dana yang dikelola ADB. Perangkat ini digunakan bersama dengan matriks risiko 
lingkungan pengadaan yang terdapat pada Gambar A10.

Gambar A10: Matriks Risiko Lingkungan Pengadaan

Negara Rendah Sedang Tinggi Ekstrem

Sektor

Ekstrem Risiko Sedang Risiko Tinggi

Tinggi

Sedang Risiko Rendah Risiko Sedang

Rendah

Sumber: Asian Development Bank.

Tabel A10: Perangkat Kategorisasi Risiko Pengadaan Proyek

Karakteristik
Rangkuman Komentar dan 

Temuan Asesor

Apakah risiko lingkungan pengadaan untuk proyek ini 
dinilai “Tinggi” berdasarkan penilaian risiko pengadaan di 
tingkat negara dan sektor/lembaga, sesuai matriks risiko 
lingkungan pengadaan yang ada pada Gambar A10?

Apakah lembaga penanggung jawab dan/atau lembaga 
pelaksana yang terlibat dalam implementasi proyek akan 
berjumlah banyak (biasanya lebih dari tiga) dan/atau 
beragam? Apakah lembaga-lembaga tersebut tidak punya 
banyak pengalaman dalam implementasi proyek ADB?

Apakah diperkirakan akan ada beberapa paket kontrak 
dan/atau kontrak yang kompleks dan bernilai tinggi 
(dibandingkan dengan proyek lain di negara tersebut yang 
belum lama ini didanai donor)?

continued on next page
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Tabel A10 continued

Karakteristik
Rangkuman Komentar dan 

Temuan Asesor
Apakah proyek ini berencana menggunakan kontrak 
inovatif (e.g., kerja sama pemerintah–badan usaha 
(KPBU); berbasis kinerja; rancang dan bangun; rancang, 
bangun, dan operasi; dll.)?

Apakah sebaran kontrak ada di lebih dari tiga lokasi 
geografis?

Apakah terdapat persoalan kontrak dan/atau pengadaan 
yang signifikan dan belum terselesaikan dalam proyek-
proyek yang didanai ADB (atau donor lain)? Apakah ada 
kejadian ketika lembaga penanggung jawab atau lembaga 
pelaksana dinyatakan tidak patuh?

Apakah pemerintah atau lembaga penanggung jawab 
atau pelaksana mengalami waktu tunggu pengadaan yang 
berkepanjangan, mengalami keterlambatan implementasi, 
atau secara konsisten gagal memenuhi jangka waktu 
pengadaan?

Apakah lembaga penanggung jawab atau lembaga 
pelaksana kekurangan kapasitas untuk mengelola 
pengadaan yang baru dan yang sedang berjalan? Apakah 
lembaga penanggung jawab dan lembaga pelaksana 
meminta ADB untuk memberikan dukungan pengadaan 
untuk proyek-proyek sebelumnya?

Apakah pasar yang relevan di negara yang bersangkutan 
memiliki karakteristik yang secara material membatasi 
kompetisi/persaingan yang wajar dan/atau berpotensi 
membuat lembaga penanggung jawab atau lembaga 
pelaksana terekspos pada praktik terlarang (e.g., 
perbuatan curang, korupsi, kolusi, dll.)?

Bila pengadaan pemerintah secara elektronik telah 
diamanatkan, apakah lembaga penanggung jawab 
menghadapi tantangan terkait implementasi efektif (e.g., 
buruknya konektivitas, masalah teknis, kapasitas lembaga 
penanggung jawab dan peserta tender, jaminan, penilaian 
dan kepatuhan audit pihak ketiga, kerangka kerja hukum 
atau kebijakan, minimnya penggunaan)?

Rekomendasi Kategori Proyek Secara Keseluruhan (“A” 
atau “B”)

ADB = Asian Development Bank.
a Bila pengadaan pemerintah secara elektronik tidak diamanatkan, jawabannya “Tidak”.

Sumber: Asian Development Bank.



Kerangka Kerja Risiko Pengadaan
Buku Panduan Mengenai Pengadaan

Buku panduan ini menjabarkan kerangka kerja risiko pengadaan ADB dalam mengelola 
risiko pengadaan di sepanjang siklus pengadaan. Manajemen risiko yang efektif dapat 
meminimalkan dampak dari kejadian buruk terhadap pencapaian tujuan proyek. 
Buku panduan ini menguraikan bagaimana risiko diidentifikasi, dinilai, dan dikelola di 
tingkat negara dan di tingkat sektor/lembaga, serta bagaimana berbagai risiko tersebut 
digunakan sebagai masukan bagi identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko di tingkat 
proyek selama masa perencanaan pengadaan dan sepanjang pelaksanaan kontrak. 
Kerangka kerja risiko pengadaan memberikan penekanan pada kebutuhan untuk 
memperlakukan dan mengelola risiko setelah risiko diidentifikasi, dan menggarisbawahi 
manajemen risiko sebagai kegiatan yang terus berjalan.

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

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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