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TENTANG PUBLIKASI INI

Pada bulan April 2017, Asian Development Bank (ADB) mengesahkan kerangka 
pengadaan yang baru, yaitu Kebijakan Pengadaan ADB: Barang, Pekerjaan, 
Layanan Nonkonsultasi dan Konsultasi (2017, sesuai dengan perubahannya 
dari waktu ke waktu); serta Peraturan Pengadaan untuk Peminjam ADB: 
Barang, Pekerjaan, Layanan Nonkonsultasi dan Konsultasi (2017, sesuai dengan 
perubahannya dari waktu ke waktu). Kedua dokumen tersebut menggantikan 
panduan sebelumnya, yaitu Pedoman tentang Penggunaan Konsultan (2013, 
sesuai dengan perubahannya dari waktu ke waktu) dan Pedoman Pengadaan 
(2015, sesuai dengan perubahannya dari waktu ke waktu). Kebijakan serta 
peraturan pengadaan memberikan pengaturan atas kegiatan-kegiatan pengadaan 
yang dilakukan oleh lembaga penanggung jawab dan lembaga pelaksana proyek 

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)
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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

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

Buku panduan ini menjelaskan persyaratan ADB mengenai perlakuan terhadap 
subkontraktor oleh peminjam (termasuk penerima hibah) untuk pengadaan dan 
pelaksanaan barang, pekerjaan, dan instalasi. Buku panduan ini membedakan 
tiga jenis subkontraktor dalam proyek yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dari 
pinjaman atau hibah ADB, atau dari dana yang dikelola ADB: (i) subkontraktor 
yang ditunjuk oleh peminjam dan harus digunakan semua peserta tender, (ii) 
subkontraktor spesialis yang dapat diusulkan peserta tender untuk menyediakan 
peralatan yang sangat khusus atau melaksanakan kegiatan kontrak utama, dan 
(iii) subkontraktor yang dapat diusulkan peserta tender untuk maksud lain-lain. 
Buku ini menyoroti risiko yang dapat terjadi terhadap kualitas dan integritas rantai 
pasokan karena subkontrak dan menyarankan sejumlah cara bagi peminjam untuk 
memitigasi risiko tersebut.

Perlakuan yang tepat terhadap subkontraktor oleh peminjam dapat

Mengurangi Risiko dan Meningkatkan Kualitas
• Peminjam dapat mengenakan kewajiban terhadap kontraktor selama 

tahap tender, evaluasi penawaran, dan pelaksanaan, guna memastikan 
bahwa subkontraktor sudah memiliki kualifikasi yang sesuai dan mengikuti 
ketentuan kontrak yang sama seperti halnya kontraktor dari segi kinerja dan 
integritas.

• Tindakan yang dapat diambil peminjam termasuk: (i) menilai 
subkontraktor selama tahap prakualifikasi dan/atau tender; (ii) 
mengevaluasi riwayat kemampuan peserta tender untuk mengelola 
subkontraktor; (iii) menggunakan ketentuan kontrak yang mewajibkan 
kontraktor untuk mereplikasi ketentuan yang sama bagi subkontraktornya, 
termasuk hak peminjam untuk mengaudit subkontraktor; (iv) memastikan 
bahwa kontrak menerangkan dengan jelas kapan dan bagaimana 
subkontraktor dapat diganti atau ditambahkan selama pelaksanaan; dan 
(v) mengikutsertakan subkontraktor dalam pertemuan manajemen kontrak 
dan kewajiban pelaporan kontrak.
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Meningkatkan Efisiensi dan Mengurangi Waktu Pengadaan
• Memastikan besarnya upaya uji tuntas dan mitigasi risiko oleh peminjam 

terhadap subkontraktor sudah sesuai, berdasarkan kompleksitas 
proyeknya.

Meningkatkan Nilai Manfaat Uang
• Subkontraktor dapat mengontribusikan keterampilan dan peralatan sangat 

khusus yang tidak tersedia bagi kontraktor utama dan dapat melengkapi 
sumber daya kontraktor utama, sehingga memungkinkan taraf kualitas 
yang lebih tinggi, akses ke teknologi, dan mempercepat jangka waktu 
proyek, yang akan meningkatkan nilai manfaat uang.



I. Pendahuluan

1.1 Buku panduan ini membahas subkontrak yang diterapkan pada 
pengadaan barang, pekerjaan, dan instalasi dalam proyek yang dibiayai seluruhnya 
atau sebagian dari pinjaman atau hibah Asian Development Bank (ADB), atau 
dari dana yang dikelola ADB. Maksud buku panduan ini adalah menyampaikan 
(i) risiko yang berkaitan dengan subkontrak, (ii) tindakan mitigasi yang dapat 
dipertimbangkan oleh peminjam (termasuk penerima hibah), dan (iii) persyaratan 
ADB mengenai subkontrak. Dengan pengetahuan ini, peminjam dapat 
menurunkan risiko proyek dan meningkatkan nilai manfaat uang.

1.2 Dalam konteks pengadaan, “subkontraktor” secara luas mengacu pada 
pemasok barang, pekerjaan, instalasi, dan/atau layanan terkait yang mengikat 
kesepakatan kontrak dengan sebuah entitas (misalnya kontraktor utama) untuk 
melaksanakan sebagian dari kontrak yang telah diperoleh entitas bersangkutan. 
Subkontrak relevan pada tahap-tahap perencanaan pengadaan, prakualifikasi, 
tender, evaluasi penawaran, pemberian kontrak, dan pelaksanaan dalam siklus 
pengadaan ADB (Gambar 1).

1.3 Dalam konteks buku pedoman ini, berlaku definisi umum berikut:1

(i) “Pendaftar” mengacu pada pihak yang menyerahkan pendaftaran 
untuk prakualifikasi bagi kontrak pekerjaan tertentu atau kontrak 
instalasi.

(ii) “Peserta tender” mengacu pada pemasok atau kontraktor yang 
sedang mempertimbangkan untuk menyerahkan, atau telah 
menyerahkan, penawaran untuk kontrak kepada peminjam.

(iii) “Kontraktor” mengacu pada peserta tender yang telah diberikan 
kontrak oleh peminjam.

(iv) “Subkontraktor” mengacu pada entitas yang mengerjakan sebagian 
kontrak dari kontraktor utama atau dari subkontraktor yang lain.

1.4 Kontraktor bertanggung jawab atas kinerja subkontraktornya. 
Penggunaan kontraktor tidak melepaskan kontraktor dari kewajibannya, tanggung 
jawabnya, atau liabilitasnya berdasarkan kontrak. Peminjam mengontrak peserta 
tender dan tidak memiliki hubungan hukum dengan subkontraktor. Gambar 2 
memberi contoh mengenai hubungan kontrak antara kontraktor utama yang telah 
dikontrak untuk membangun pembangkit listrik dengan subkontraktor/produsen.

1 Lihat dokumen prakualifikasi dan tender, sesuai yang berlaku, untuk definisi spesifik setiap istilah.
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Gambar 1: Subkontrak dalam Siklus Pengadaan ADB

Sumber: Asian Development Bank.
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1.5 Peserta tender mungkin melakukan subkontrak karena beberapa alasan:

(i) Menyertakan subkontraktor yang berkualifikasi tinggi, 
berpengalaman, dan bereputasi baik dapat meningkatkan peluang 
peserta tender untuk memenangkan kontrak.

(ii) Peserta tender tidak selalu memiliki kapasitas atau sumber daya 
untuk memenuhi semua tugas yang diperlukan dalam sebuah 
kontrak, sehingga melakukan subkontrak untuk sebagian kontrak 
guna memanfaatkan sumber daya dari subkontraktor.

(iii) Peserta tender mungkin ingin memanfaatkan layanan khusus dari 
perusahaan yang telah mengembangkan keterampilan khusus di 
bidang tertentu.

(iv) Subkontraktor mungkin dapat melaksanakan sebagian kontrak 
dengan harga lebih rendah daripada jika dilaksanakan dengan 
sumber daya internal peserta tender.

(v) Peserta tender mungkin ingin berbagi risiko kontrak dengan 
subkontraktor daripada memegang sendiri semua risikonya.

1.6 Kontraktor dapat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan 
kewajibannya berdasarkan kontrak untuk memasok barang, pekerjaan, atau 
instalasi, sejauh yang diperbolehkan dalam dokumen tender yang digunakan.



II. Jenis Subkontraktor

2.1 Terdapat tiga jenis subkontraktor seperti dijelaskan dalam Kotak 1.

2.2 Peminjam harus memiliki alasan yang kuat untuk mengusulkan 
penggunaan subkontraktor yang ditunjuk. Subkontraktor yang ditunjuk 
sebaiknya tidak dipakai kecuali jika penggunaannya sangat penting. Penggunaan 
subkontraktor yang ditunjuk akan mengurangi beban kewajiban yang 
ditanggung kontraktor dalam kontrak. Jika subkontraktor yang ditunjuk gagal 
melaksanakan kewajibannya, kontraktor akan memperoleh alasan untuk membela 
diri atas kegagalannya sendiri. Jika kontraktor dibebaskan memilih sendiri 
subkontraktornya, kontraktor tidak akan dapat membela diri seperti itu. Contoh 
ketika penggunaan subkontraktor yang ditunjuk dapat dijustifikasi adalah untuk 
standardisasi instalasi dan peralatan di berbagai lokasi atau jika hanya ada satu 
(atau beberapa) subkontraktor yang memiliki amanat untuk melaksanakan tugas 
relevan di negara peminjam. Bagian V membahas persyaratan lebih lanjut untuk 
menunjuk subkontraktor.

Kotak 1
Jenis Subkontraktor
Subkontraktor yang Ditunjuk. Subkontraktor yang direkrut oleh peminjam untuk 
melaksanakan porsi kontrak yang telah ditentukan sebelumnya dan ditunjuk oleh 
peminjam sebagai subkontraktor bagi kontraktor utama demi melaksanakan maksud 
tersebut. Semua peserta tender diwajibkan menggunakan subkontraktor yang sama, 
yang ditunjuk untuk melaksanakan porsi kontrak tersebut.

Subkontraktor Spesialis. Subkontraktor yang dipekerjakan untuk peralatan yang sangat 
khusus atau kegiatan utama yang mungkin tidak dapat diberikan oleh peserta tender. 
Definisi dari “peralatan yang sangat khusus atau kegiatan utama” biasanya ditentukan 
terlebih dahulu oleh peminjam (bergantung pada sifat kontrak) dan disebutkan dalam 
dokumen tender.

Subkontraktor Lainnya. Subkontraktor selain subkontraktor yang ditunjuk dan 
subkontraktor spesialis.

Sumber: Asian Development Bank.



III. Risiko Subkontrak

3.1 Karena kontraktor bertanggung jawab atas kinerja subkontraktornya, 
peminjam mungkin berasumsi bahwa persoalan subkontraktor bukan urusan 
yang penting. Namun, terdapat dua risiko utama terkait subkontraktor yang dapat 
berdampak terhadap peminjam: yaitu dampak terhadap hasil kontrak, dan dampak 
terhadap integritas rantai pasokan. Kotak 2 menjelaskan lebih lanjut risiko-risiko 
tersebut.

3.2 Contoh tindakan-tindakan yang dapat dan harus diambil oleh peminjam 
untuk mengurangi risiko subkontraktornya dijelaskan di bagian IV.

Kotak 2
Risiko Subkontraktor
Risiko Dampak Subkontraktor terhadap Hasil Proyek
Kontraktor bertanggung jawab atas kinerja subkontraktornya, tetapi jika subkontraktor 
berkinerja buruk karena alasan apa pun, seperti perselisihan kepailitan atau 
ketidakmampuan, dampaknya akan merugikan pelaksanaan kontrak dan hasil kontrak—
terutama dari segi jadwal, kualitas, dan biaya. Meskipun tanggung jawab kontrak 
dipegang kontraktor, peminjam perlu menjalankan uji tuntasnya sendiri terkait spesialis 
atau subkontraktor lainnya yang diusulkan untuk memitigasi potensi risiko.

Risiko Integritas Rantai Pasokan
Kontraktor dan hierarki subkontraktornya dapat menimbulkan risiko reputasi dan risiko 
yang berkaitan dengan integritas pada rantai pasokan melalui praktik-praktik yang tidak 
etis atau kelalaian. Contohnya termasuk
• tenaga kerja anak atau paksa;
• kondisi tempat kerja yang tidak aman atau tidak sehat;
• pembayaran dan kondisi pekerja yang ilegal;
• pembatasan hak untuk berserikat; dan
• praktik-praktik lingkungan yang ilegal atau lalai, seperti pembuangan limbah dan polusi.

Peminjam harus, sejauh memungkinkan, memastikan bahwa praktik seperti itu tidak 
terjadi dalam kontrak: (i) karena bahaya yang dapat timbul, (ii) karena praktik tersebut 
ilegal, dan (iii) karena dampak reputasi akibat praktik tersebut terhadap peminjam dan 
ADB.

Sumber: Asian Development Bank.



IV. Memitigasi Risiko Subkontrak

4.1 Tabel 1 menjelaskan tindakan mitigasi yang dapat diambil peminjam 
untuk mengurangi risiko subkontraktor. Tindakan tersebut akan dijelaskan 
lebih lanjut dalam subbagian berikut ini. Tindakan mitigasi dapat berlangsung 
pada tahap-tahap tender, evaluasi penawaran, dan pelaksanaan dalam siklus 
pengadaan.

Tabel 1: Tindakan yang Dapat Diambil Peminjam untuk Memitigasi Risiko 
Subkontraktor

Risiko Subkontraktor Penyebab
Tindakan Mitigasi oleh 
Peminjam

Risiko bahwa subkontraktor 
menimbulkan dampak yang 
merugikan hasil kontrak

• Subkontraktor berkinerja 
buruk

• Kepailitan subkontraktor
• Perselisihan antara 

subkontraktor dengan 
kontraktor

• Tidak kompeten
• Ketidakmampuan atau 

keengganan kontraktor 
untuk mengelola kinerja 
subkontraktor

• Prakualifikasi 
subkontraktor

• Kualifikasi subkontraktor 
pada tahap penawaran

• Kewajiban kontrak untuk 
mereplikasi ketentuan 
kontrak tertentu dari 
kontrak utama bagi 
subkontraknya

• Hak audit dalam 
subkontrak

• Evaluasi kemampuan 
kontraktor untuk 
mengelola subkontraktor

• Kegiatan manajemen 
kontrak

• Pelaporan kontrak

Risiko integritas rantai 
pasokan

• Penggunaan tenaga kerja 
anak atau paksa

• Kondisi tempat kerja yang 
tidak aman atau tidak 
sehat

• Pembayaran dan kondisi 
pekerja yang ilegal

• Pembatasan hak untuk 
berserikat

• Praktik-praktik lingkungan 
yang ilegal atau lalai, 
seperti pembuangan 
limbah dan polusi

Sumber: Asian Development Bank.
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A. Prakualifikasi Subkontraktor
4.2 Subkontraktor umumnya tidak menjalani prakualifikasi pada saat 
prakualifikasi pendaftar karena perincian untuk persyaratan peminjam belum 
diberikan kepada pendaftar dan karena hubungan antara pendaftar dengan 
subkontraktor mungkin berubah dalam periode antara prakualifikasi dan tender. 
Sebagai gantinya, subkontraktor biasanya dievaluasi dan diperiksa kualifikasinya 
pada tahap tender (lihat Buku Panduan Mengenai Prakualifikasi).

4.3 Namun, prakualifikasi subkontraktor pada saat prakualifikasi pendaftar 
mungkin perlu dijalankan jika (i) subkontraktor sangat penting bagi keberhasilan 
kontrak atau memegang porsi kontrak yang cukup besar, dan (ii) perincian kontrak 
mungkin sudah didefinisikan dengan cukup jelas untuk keperluan mengevaluasi 
kualifikasi subkontraktor. Peminjam harus berhati-hati jika mengambil pendekatan 
ini karena sifatnya yang kaku. Kontraktor hanya boleh mengajukan penawaran 
dalam kerja sama dengan subkontraktor yang menjalani prakualifikasi bersama 
kontraktor tersebut.

B.  Kewajiban Kontrak untuk Mereplikasi Ketentuan 
Kontrak Tertentu dalam Subkontrak

4.4 Meskipun kontrak yang diberikan adalah antara peminjam dengan 
kontraktor, beberapa kewajiban yang dikenakan bagi kontraktor juga harus 
dikenakan bagi subkontraktor, baik atas dasar hukum (misalnya hukum mengenai 
kesehatan dan keselamatan, persyaratan kelayakan, lingkungan, dan tenaga kerja) 
atau atas dasar kewajiban kontrak yang mengharuskan kontraktor memasukkan 
ketentuan tertentu dalam subkontrak antara kontraktor dengan subkontraktor.

4.5 Peminjam dapat mengharuskan bahwa syarat dan ketentuan kontrak 
dimasukkan juga ke dalam subkontrak guna memastikan bahwa subkontraktor 
juga tunduk pada persyaratan yang sama dengan kontraktor di bidang-bidang 
seperti konflik kepentingan, kesehatan dan keselamatan tempat kerja, pekerja 
anak, serta risiko lainnya terhadap integritas rantai pasokan, dan dalam hal 
kewajiban melaporkan kepatuhan dan kinerja integritas rantai pasokan. Kontraktor 
harus memastikan bahwa kewajiban-kewajiban tersebut dikenakan kepada 
subkontraktornya.

4.6 Kewajiban yang dikenakan terhadap subkontraktor oleh atau melalui 
kontraktor harus mencakup hal-hal seperti yang dibahas di Tabel 2.
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Tabel 2: Kewajiban Kontrak yang Harus Dikenakan Kontraktor kepada 
Subkontraktor 

Ketentuan Kontrak Kewajiban Spesifik

Kebijakan Antikorupsi 
ADB serta Prinsip-
Prinsip dan Pedoman 
Integritas ADB

Kontraktor dan subkontraktor dilarang melakukan praktik-praktik korupsi, 
kecurangan, kolusi, pemaksaan, atau menghalang-halangi, atau konflik 
kepentingan atau pelanggaran integritas lainnya, sesuai definisi dalam 
Kebijakan Antikorupsi ADB (1998, sesuai dengan perubahannya hingga saat 
ini)a serta Prinsip-Prinsip dan Pedoman Integritas ADB (2015, sesuai dengan 
perubahannya dari waktu ke waktu)b dan tunduk pada tindakan perbaikan yang 
dapat dikenakan ADB, termasuk dinyatakan tidak berhak, untuk seterusnya 
atau selama masa tertentu, untuk berpartisipasi dalam atau menerima manfaat 
dari kontrak yang dibiayai, dikelola, atau didukung ADB, secara keuangan atau 
melalui cara lainnya.

Kelayakan Subkontraktor akan dianggap tidak berhak berpartisipasi dalam atau 
menerima manfaat dari proyek yang dibiayai, dikelola, atau didukung ADB jika 
subkontraktor yang bersangkutan sedang dikenakan skors sementara atau 
pelarangan oleh ADB, mengikuti Kebijakan Antikorupsi ADB (1998, sesuai 
dengan perubahannya hingga saat ini) dan Prinsip-Prinsip dan Pedoman 
Integritas ADB (2015, sesuai dengan perubahannya dari waktu ke waktu), 
terlepas apakah pelarangan tersebut dikenakan secara langsung oleh ADB, 
atau ditegakkan ADB mengikuti Kesepakatan Penegakan Bersama Keputusan 
Pelarangan (2006).c

Kerahasiaan Kontraktor harus memastikan bahwa segala ketentuan kerahasiaan yang 
terkandung di dalam kontrak berlaku serupa bagi subkontraktor.

Asuransi Kewajiban kontrak bagi kontraktor agar memiliki asuransi terhadap kewajiban 
klaim, kerugian, kehilangan, dan pengeluaran yang timbul dari cedera, sakit, 
penyakit, atau kematian setiap orang yang dipekerjakan oleh kontraktor, juga 
harus berlaku bagi subkontraktor. Kontraktor bertanggung jawab atas kepatuhan 
subkontraktornya untuk kewajiban ini.

Inspeksi Kontraktor harus memastikan bahwa subkontraktornya menyimpan rekaman 
dan catatan yang akurat dan sistematis terkait pengadaan dan kontrak, serta 
bahwa subkontraktor memperbolehkan ADB untuk menginspeksi rekaman dan 
catatan tersebut dan mengauditnya melalui auditor yang ditunjuk ADB.

Force Majeure Peristiwa force majeure juga dapat berlaku secara setara bagi subkontraktor. 
Namun, jika ada subkontraktor yang berhak memperoleh bantuan force majeure 
berdasarkan ketentuan tambahan atau ketentuan yang lebih luas daripada 
yang disebutkan dalam kontrak untuk kontraktor, ketentuan tambahan atau 
ketentuan yang lebih luas tersebut dalam hal peristiwa atau keadaan force 
majeure tidak akan mengesampingkan kegagalan pelaksanaan kontraktor yang 
bersangkutan atau menjadikan kontraktor tersebut berhak memperoleh bantuan 
berdasarkan kontraknya dengan peminjam.

ADB = Asian Development Bank.

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

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

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

Sumber: Asian Development Bank.
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C. Hak Audit dalam Subkontrak
4.7 Sama seperti dalam Tabel 2, kontrak harus menyertakan kewajiban agar 
kontraktor memasukkan dalam subkontraknya hak bagi ADB dan peminjam untuk 
mengaudit (atau menginspeksi) subkontraktor. Ketentuan ini memperbolehkan 
ADB dan peminjam untuk memastikan bahwa subkontraktor sudah mematuhi 
segala kewajiban, terutama kewajiban integritas dan untuk untuk menginvestigasi 
segala pelanggaran.

D. Kualifikasi Subkontraktor pada Tahap Tender
4.8 Risiko kinerja buruk subkontraktor dapat dimitigasi dengan cukup baik 
melalui evaluasi pengalaman subkontraktor pada tahap tender. Subkontraktor 
yang akan melaksanakan kegiatan utama harus diusulkan terlebih dahulu oleh 
peserta tender dalam pengajuan penawaran. Hal ini akan memberi kesempatan 
bagi peminjam untuk menilai pengalaman subkontraktor yang paling penting bagi 
keberhasilan kontrak.

4.9 Selain itu, untuk memitigasi risiko integritas, subkontraktor spesialis harus 
diperiksa pada tahap tender (dan subkontraktor lainnya diperiksa pada tahap 
pemberian kontrak dan tahap pelaksanaan kontrak) guna mengetahui apakah 
subkontraktor tersebut sedang dikenakan skors sementara atau pelarangan. 
Jika sedang dikenakan skors sementara atau pelarangan, subkontraktor yang 
bersangkutan harus ditolak atau diganti, sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dalam dokumen tender dan kontrak.

E.  Evaluasi Kemampuan Kontraktor untuk Mengelola 
Subkontraktor

4.10 Kemampuan kontraktor untuk mengelola kemajuan dan kinerja 
subkontraktor, terutama subkontraktor spesialis, akan sangat penting bagi 
keberhasilan kontrak.

4.11 Dokumen prakualifikasi dan dokumen tender mencakup kriteria evaluasi 
dan kualifikasi untuk menentukan apakah peserta tender memiliki pengalaman 
memadai untuk melaksanakan kontrak. Kriteria tersebut secara tidak langsung 
dapat menunjukkan seperti apa keberhasilan peserta tender di masa lampau 
dalam mengelola subkontraktor (jika ada subkontraktor yang dipekerjakan).

F. Kegiatan Manajemen Kontrak
4.12 Selama pelaksanaan kontrak, mungkin ada kebutuhan untuk menambah 
atau mengganti subkontraktor. Proses mengganti atau menambahkan 
subkontraktor harus dipandu oleh ketentuan kontrak yang berlaku. Kontrak harus 
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menjelaskan kapan perubahan pengaturan subkontrak mengharuskan persetujuan 
peminjam.

4.13 Kegiatan manajemen kontrak dapat memitigasi risiko dampak merugikan 
dari subkontraktor terhadap hasil kontrak akibat kinerja buruk atau perselisihan 
antara subkontraktor dengan kontraktor, atau akibat ketidakmampuan kontraktor 
untuk mengelola subkontraktor. Sebagai contoh, jika ada subkontraktor tertentu 
yang sangat penting bagi keberhasilan kontrak, peminjam, dalam konsultasi dengan 
kontraktor, dapat mempertimbangkan untuk mengikutsertakan subkontraktor 
yang bersangkutan dalam pertemuan manajemen kontrak jika sesuai. Pengaturan 
tersebut dapat disetujui dalam rencana manajemen kontrak atau pengaturan 
lainnya yang disepakati para pihak yang mengadakan kontrak (lihat Buku Panduan 
Mengenai Manajemen Kontrak).

4.14 Pihak yang mengawasi kontrak mewakili peminjam (“ahli teknik” atau 
manajer proyek) harus selalu mewajibkan agar pekerjaan atau layanan hanya 
dilaksanakan oleh subkontraktor yang memenuhi kualifikasi dan yang telah 
disebutkan dalam kontrak sebagai pelaksananya.

G. Pelaporan Kontrak
4.15 Pelaporan kontrak rutin oleh kontraktor kepada peminjam adalah 
kegiatan manajemen kontrak yang dapat digunakan untuk memitigasi risiko dari 
dampak merugikan subkontraktor terhadap hasil kontrak dan risiko terhadap 
integritas rantai pasokan.

4.16 Kontraktor mungkin akan diwajibkan untuk melaporkan kinerja 
kontrak di tingkat subkontrak agar dapat menyoroti setiap potensi masalah 
yang berkaitan dengan kinerja buruk. Selain itu, kontraktor dapat diminta untuk 
mengharuskan subkontraktor agar memberi pernyataan kepatuhan berkala terkait 
kewajiban integritas rantai pasokan dan/atau melaporkan hasil audit mandiri oleh 
subkontraktor (dan kontraktor) terkait kewajiban integritas rantai pasokan.

4.17 Jika dipandang sebagai langkah mitigasi risiko yang tepat untuk kontrak 
yang bersangkutan, kewajiban tersebut dapat dimasukkan ke dalam ketentuan 
kontrak dan rencana manajemen kontrak.



V. Persyaratan ADB Mengenai 
Subkontraktor

A. Subkontraktor yang Ditunjuk
5.1 Peminjam umumnya akan melakukan prosedur tender terpisah untuk 
memilih subkontraktor yang akan ditunjuk, yang kemudian akan ditunjuk oleh 
peminjam sebagai subkontraktor bagi peserta tender dalam proses tender utama. 
Perkiraan biaya pekerjaan khusus yang akan dilaksanakan, atau barang khusus 
yang akan dipasok, oleh subkontraktor yang ditunjuk harus disebutkan pada 
bagian daftar kuantitas dan harga (bill of quantities) yang relevan sebagai angka 
sementara, dengan penjelasan singkat yang sesuai. Biaya yang berkaitan dengan 
penggunaan subkontraktor yang ditunjuk harus dikeluarkan dari proses evaluasi 
penawaran.

5.2 Kualifikasi dan pengalaman subkontraktor yang ditunjuk tidak akan 
dipertimbangkan dalam menilai kualifikasi dan pengalaman peserta tender. 
Namun, jika peserta tender tidak memasukkan subkontraktor yang ditunjuk dalam 
pengajuan penawarannya, hal ini dapat menyebabkan diskualifikasi penawaran 
tersebut.

B. Partisipasi Subkontraktor dalam Beberapa Penawaran
5.3 Dengan catatan tidak ada konflik kepentingan, peserta tender dapat 
berpartisipasi sebagai subkontraktor dalam tender yang lain atau sebuah 
perusahaan dapat berpartisipasi sebagai subkontraktor dalam lebih dari satu 
tender.

C. Prakualifikasi Subkontraktor
5.4 Prakualifikasi subkontraktor secara umum sebaiknya dihindari. Sebagai 
gantinya, subkontraktor akan menjalani kualifikasi pada tahap tender. Namun, jika 
diputuskan untuk melakukan prakualifikasi subkontraktor, persyaratan berikut 
berlaku:

(i) Bersama dengan pendaftaran prakualifikasinya, pendaftar harus 
menyerahkan surat minat (letter of intent) formal untuk membuat 
kesepakatan dengan setiap subkontraktor yang ditandatangi 
bersama oleh peserta tender dan subkontraktor.

continued on next page
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(ii) Pada tahap tender, peserta tender harus mengusulkan 
subkontraktor yang sama seperti yang telah lolos kualifikasi pada 
tahap prakualifikasi. Setiap perubahan dalam status kualifikasi 
pendaftar, termasuk subkontraktornya harus disetujui secara 
tertulis oleh peminjam sesuai dengan ketentuan dalam dokumen 
prakualifikasi.

5.5 Untuk informasi lebih lanjut, lihat Buku Panduan Mengenai Prakualifikasi.

D. Kualifikasi Subkontraktor untuk Kegiatan Utama
5.6 Pada saat tender, peminjam akan mendefinisikan, dalam konteks kontrak, 
“kegiatan utama” di bagian 3 dokumen tender. Kegiatan utama adalah tugas-tugas 
dalam kontrak yang memerlukan keterampilan, proses, atau peralatan khusus. 
Kriteria kegiatan utama harus mengonfirmasi pengalaman peserta tender dalam 
melaksanakan kegiatan yang sangat khusus. Sebagai contoh, dalam hal pekerjaan 
sipil, hal-hal tersebut mungkin mencakup pembuatan terowongan, pengerukan, 
dan konstruksi jembatan, serta pencapaian taraf produksi tertentu. Dalam 
hal instalasi, hal-hal tersebut mungkin mencakup perancangan, pemasangan, 
pengujian, dan komisioning. Tidak boleh ada inkonsistensi atau perulangan 
persyaratan antara bagian 2.4.1 (pengalaman dalam kontrak serupa) dengan 2.4.2 
(pengalaman dalam kegiatan utama) pada dokumen tender.

5.7 Peminjam menentukan kegiatan utamanya dan peserta tender diberi 
pilihan untuk menyatakan dalam penawarannya apakah akan melaksanakan 
sendiri kegiatan utamanya atau akan menggunakan subkontraktor spesialis untuk 
melaksanakan kegiatan utama tersebut. Jika tidak ada subkontraktor spesialis 
yang diusulkan oleh peserta tender untuk melaksanakan kegiatan utama, ini 
berarti peserta tender sendiri yang akan dievaluasi untuk persyaratan pengalaman. 
Kegiatan dan persyaratannya harus disebutkan dengan jelas dalam dokumen 
tender.

5.8 Pendaftar atau peserta tender diwajibkan untuk menyebutkan 
subkontraktor spesialisnya yang ingin digunakan dalam kegiatan utama. Peserta 
tender diwajibkan memberi bukti berupa kesepakatan subkontrak untuk kegiatan 
utama yang disubkontrakkan dalam pengajuan penawarannya.

5.9 Peminjam harus membatasi kegiatan utama hanya untuk kegiatan yang 
memerlukan pengalaman spesialis dan kegiatan yang dipandang sangat penting 
bagi keberhasilan kontrak, misalnya kegiatan yang proporsinya cukup besar 
dalam kontrak. Tidak akan banyak manfaatnya jika peminjam menentukan setiap 
komponen kontrak sebagai kegiatan utama. Untuk proyek yang lebih kecil dan 
tidak begitu kompleks, peminjam dapat memutuskan untuk tidak menentukan 
kegiatan utama apa pun.

5.10 Persyaratan pengalaman untuk kegiatan utama harus dipenuhi oleh pihak 
yang melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu peserta tender atau subkontraktor 
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Borrower specifies 
“key activities” in 

bidding documents 
(section 2.4.2)

Mulai

Kegiatan utama 
dilakukan oleh 

peserta tender atau 
subkontraktor 

spesialis?

Peserta tender 
memberi bukti 

pengalamannya dalam 
pengajuan penawaran

Peserta tender 
menyebutkan 

“subkontraktor spesialis” 
dan memberi bukti 

pengalamannya

Memenuhi 
persyaratan 

kegiatan utama?

Pekerjaan

Peserta 

Peminjam 
mengevaluasi 

pengajuan penawaran

Lolos Gugur

Instalasi

Tidak Ya

Tidak

Ya

Lolos Gugur

Selesai

GugurLolos

Selesai

Perlakuan terhadap 
subkontraktor item 

utama
Pekerjaan 

atau 
Instalasi?

Subkontraktor 
spesialis

Kegiatan utama 
boleh 

disubkontrakkan
?

Peminjam menentukan 
“kegiatan utama” dalam 

dokumen tender 
(bagian 2.4.2, Tabel A)

Peminjam menentukan 
“kegiatan utama” dalam 
dokumen tender (bagian 

2.4.2, Tabel B)

Peserta tender memberi 
bukti pengalamannya 

dalam pengajuan 
penawaran

Peserta tender, atau 
“subkontraktor spesialis” 
yang disebutkan peserta 
tender, memberi bukti 

pengalamannya

Item utama 
akan 

disubkontrakkan?

Peminjam menentukan 
persyaratan item utama dalam 
dokumen tender (bagian 2.5)

Peserta tender mengusulkan 
untuk melakukan subkontrak 
guna memenuhi kewajibannya

Peserta tender mengusulkan 
untuk memenuhi 
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Gambar 3: Alur Proses untuk Kualifikasi Subkontraktor bagi Pekerjaan dan Instalasi

Source: Asian Development Bank.
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spesialis. Hal ini akan dievaluasi sebagai “lolos/gugur”, yaitu apakah pihak yang 
akan melaksanakan kegiatan utama sudah memenuhi persyaratan (lolos), atau 
tidak memenuhi (gugur). Jika peserta tender adalah usaha patungan, setidaknya 
salah satu partner harus memenuhi persyaratan bagi kegiatan utama. Untuk 
perincian lebih lanjut, lihat Dokumen Pengadaan Standar ADB untuk Prakualifikasi 
Peserta Tender dan dokumen tender standar untuk pengadaan pekerjaan dan 
pengadaan instalasi. Gambar 3 merangkumkan proses yang dijelaskan di bagian 
dan di bagian E.

E.  Kualifikasi Subkontraktor untuk Item Utama Instalasi 
dan Layanan dalam Pengadaan Instalasi

5.11 Dalam hal pengadaan instalasi, peminjam juga menyebutkan item-
item utama instalasi (untuk produsen) dan layanan (untuk subkontraktor) yang 
tidak dilaksanakan sendiri oleh peserta tender. Dalam hal subkontraktor yang 
diusulkan peserta tender untuk item utama yang disebutkan, kegagalan mematuhi 
persyaratan kualifikasi akan mengakibatkan penolakan subkontraktor, tetapi bukan 
peserta tender. Hal yang sama juga berlaku untuk produsen lainnya yang diusulkan 
peserta tender untuk item utama instalasi yang disebutkan. Selain itu, peserta 
tender harus menyerahkan otorisasi dari produsen, yang menunjukkan bahwa 
peserta tender telah menerima otorisasi dari manufaktur atau produsen instalasi 
dan peralatan atau komponen terkait untuk memasok dan memasang item yang 
bersangkutan di negara peminjam. Kegagalan untuk menyerahkan otorisasi 
produsen pada kesempatan pertama akan dianggap sebagai hal minor yang tidak 
material dan akan dimintakan klarifikasi. Namun, kegagalan peserta tender untuk 
menyerahkan otorisasi yang belum diberikan akan menyebabkan penolakan 
produsen item tersebut dalam evaluasi.

F. Uji Tuntas Subkontraktor Saat Pelaksanaan Kontrak
5.12 Untuk memastikan bahwa kontraktor tidak melakukan subkontrak 
sebagian besar kewajibannya. Di dalam kontrak, peminjam dapat menetapkan 
persentase maksimum bagian kontrak yang boleh disubkontrakkan untuk 
mengurangi risiko kontrak dengan memastikan bahwa peserta tender sudah 
memiliki kompetensi inti tertentu, dan bahwa peserta tender turut menginginkan 
keberhasilan kontrak. Bergantung pada sifat dan lingkup kontrak dan kondisi pasar, 
peminjam dapat menetapkan persentase yang masuk akal; namun, kontrak tidak 
boleh disubkontrakkan secara keseluruhan. Pengecualian atas batas ini adalah bagi 
kontrak perekayasaan, pengadaan, dan konstruksi (engineering, procurement, and 
construction - EPC), karena peran utama kontraktor dalam jenis kontrak ini adalah 
mengambil alih keseluruhan tanggung jawab kontrak untuk mengoordinasikan 
beberapa subkontraktor.

5.13 Untuk memastikan bahwa subkontraktor spesialis yang akan 
melaksanakan kegiatan utama sudah sama dengan subkontraktor yang lolos 
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kualifikasi pada tahap tender. Jika subkontraktor spesialis telah berubah pada 
saat pelaksanaan kontrak, ketentuan kontrak mungkin memperbolehkan peminjam 
untuk menolak subkontraktor baru dan meminta agar subkontraktor yang 
awalnya lolos kualifikasi untuk digunakan kembali, atau untuk meminta kualifikasi 
subkontraktor baru sebelum dapat disetujui oleh peminjam.

5.14 Untuk melaksanakan uji tuntas terhadap subkontraktor yang 
lain. Peminjam perlu memastikan bahwa subkontraktor yang lain tidak sedang 
dikenakan skors sementara atau pelarangan, dan bahwa subkontraktor yang 
mungkin ditambahkan selama pelaksanaan kontrak tidak menimbulkan risiko tinggi 
terhadap kontrak dari segi kemampuan.
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VI. Sumber Daya untuk Dipelajari 
Lebih Lanjut

6.1 Sumber daya ADB berikut dapat dilihat untuk informasi lebih lanjut yang 
berkaitan dengan subkontrak dalam siklus pengadaan:

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

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

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

(iv) Pedoman Pengguna untuk Pengadaan Barang: https://www.adb.
org/documents/users-guide-procurement-goods.

(v) Pedoman Pengguna untuk Pengadaan Instalasi: https://www.adb.
org/documents/users-guide-procurement-plant-design-supply-
and-install.

(vi) Pedoman Pengguna untuk Pengadaan Pekerjaan: https://www.adb.
org/documents/users-guide-procurement-works.
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Buku Panduan Mengenai Pengadaan

Buku panduan ini menjelaskan persyaratan ADB mengenai perlakuan terhadap 
subkontraktor oleh peminjam untuk pengadaan dan pelaksanaan barang, pekerjaan, 
dan instalasi. Subkontraktor dapat mengontribusikan keterampilan dan peralatan 
khusus yang tidak tersedia bagi kontraktor utama dan dapat melengkapi sumber daya 
kontraktor utama. Kontraktor bertanggung jawab atas kinerja subkontraktornya, tetapi 
jika subkontraktor berkinerja buruk dampaknya akan merugikan pelaksanaan kontrak 
dan hasil kontrak—terutama dari segi jadwal, kualitas, dan biaya. Ada pula risiko 
reputasi dan risiko yang berkaitan dengan integritas pada rantai pasokan. Buku panduan 
ini menyoroti berbagai tindakan yang dapat diambil peminjam guna memastikan bahwa 
subkontraktor sudah memiliki kualifikasi yang sesuai dan mengikuti ketentuan kontrak 
yang sama seperti halnya kontraktor dari segi kinerja dan integritas.

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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