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Uraian Bantuan Teknis untuk Persiapan Proyek Skala Kecil (S-PPTA) akan 
mendukung (1) kajian operasional dari praktek dokter umum  perusahaan, 
dengan harapan dapat  mengidentifikasi dan melaksanakan prakarsa guna 
meningkatkan mutu penyampaian layanan kesehatan, dan (2) tinjauan 
kinerja model bisnis untuk memvalidasi pendekatan multilayanan oleh 
Perusahaan terhadap layanan perawatan kesehatan sektor swasta di 
daerah perkotaan yang lebih tertinggal di Indonesia. Tinjauan ini juga akan 
mengidentifikasi dampak terkait (jika ada) dari peluncuran Perawatan 
Kesehatan Universal, dan mengindikasikan potensi untuk berpartisipasi 
dalam dan meningkatkan keselarasan dengan program. 

Tujuan dan Cakupan 
 

Kaitan dengan Strategi 
Negara/Regional 

S-PPTA konsisten dengan Strategi 2020 dan Kajian Tengah Waktu Strategi 
2020, yang menekankan pada perlunya investasi infrastruktur sosial. Ini 
juga selaras dengan tema lintas bidang berupa partisipasi sektor swasta, 
seperti yang teridentifikasi dalam kerangka strategis pada draf baru Strategi 
Kemitraan Negara (Country Partnership Strategy, CPS) Indonesia 2016-
2019, CPS Indonesia yang ada untuk 2012-2014, dan COBP interim 2015-
2017. S-PPTA juga mendukung Rencana Operasional untuk Kesehatan 2015-
2020, yang bertujuan memperluas intervensi kesehatan dan meningkatkan 
hasil dalam kesehatan perempuan dan bidang lainnya. 

Ringkasan Aspek Lingkungan dan Sosial 

Aspek Lingkungan 
 

Pemindahan Bukan dengan Sukarela 
 

Masyarakat Adat 
 

Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan 
 

Peluang Bisnis 

Pengadaan S-PPTA akan melibatkan perekrutan dua konsultan. Satu konsultan individu akan direkrut 
untuk bekerja sama dengan Perusahaan pada Cakupan 1 (rancangan, pelaksanaan, dan 
evaluasi uji coba kesehatan primer), sedangkan konsultan yang satu lagi akan memenuhi 
Cakupan 2 (membuat studi pasar dan mengkaji kinerja model bisnis), yang memungkinkan 
validasi dan tinjauan oleh pihak ketiga sampai taraf tertentu. Para konsultan akan 
dipekerjakan oleh ADB sesuai Pedoman tentang Penggunaan Konsultan (2013, sesuai 
revisi dari waktu ke waktu). Penyaluran dan pembayaran layanan akan bergantung pada 
mutu keluaran dan penerimaan ADB terhadap produknya, sesuai dengan Pedoman 
Penyaluran Bantuan Teknis ADB (Mei 2010, sesuai revisi dari waktu ke waktu). 

a) Cakupan 1: Konsultan individu yang independen akan dipilih menurut prosedur yang 
dijabarkan di bagian 2.23 dalam Pedoman tentang Penggunaan Konsultan, mengingat 



kualifikasi lebih tinggi dan spesialisasi yang diperlukan. Kontrak konsultasi akan berbasis 
waktu karena layanannya harus disampaikan berkaitan dengan kegiatan Perusahaan yang 
lain dan peluncuran klinik.  

b) Cakupan 2: Konsultan untuk studi pasar dan pengkajian model bisnis akan dipilih 
menurut Pemilihan Kualifikasi Konsultan (Consultant's Qualifications Selection - CQS) 
dengan proposal teknis biodata (BTP), mengingat kecilnya penugasan dan kebutuhan akan 
keahlian sektor perawatan kesehatan. Konsultan akan dipekerjakan melalui kontrak 
berbasis kinerja yang dikaitkan dengan penanda pencapaian yang teridentifikasi (misalnya 
penyampaian kajian pasar, dll.). 
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Lembar Data Proyek (Project Data Sheets/PDS) berisi informasi ringkas mengenai proyek atau 
program: Karena PDS merupakan pekerjaan yang sedang berjalan, beberapa informasi mungkin 
tidak disertakan dalam versi awal, tetapi akan ditambahkan setelah informasi tersedia. Informasi 
mengenai proyek yang diusulkan bersifat tentatif dan indikatif. 
 
ADB memberikan informasi yang terkandung dalam lembar data proyek (PDS) ini semata-mata 
sebagai sumber daya bagi penggunanya, tanpa jaminan apa pun. Meskipun ADB berupaya 
menyediakan konten bermutu tinggi, informasi ini diberikan "sebagaimana adanya" tanpa jaminan 
apa pun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk tanpa batasan, jaminan mengenai kelayakan 
jual, kecocokan bagi tujuan tertentu, dan non-pelanggaran. ADB secara khusus tidak memberikan 
jaminan atau pernyataan mengenai keakuratan atau kelengkapan informasi yang bersangkutan. 
 




