
Studi Kasus OCRP
Pengantar tentang Kantor 
Panel Tinjauan Kepatuhan

OSPF
Orang-orang yang terdampak proyek dapat memanfaatkan Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism) ADB dengan menulis 
surat pengaduan yang menjelaskan masalah yang mereka hadapi.

Dalam kasus para pemilik toko di atas, perlu dilakukan beberapa pertemuan untuk menyepakati  tentang bagaimana masalah yang 
dihadapi pengadu dapat diselesaikan. Perlu diadakan pertemuan lanjutan untuk melaksanakan berbagai aktivitas yang disepakati. 
Sebagai salah satu fungsi OSPF dalam penyelesaian masalah, pertemuan-pertemuan tersebut dilaksanakan dan didokumentasikan, 
serta dialihbahasakan agar semua pihak bisa mengakses informasi tersebut.  OSPF juga memastikan bahwa pemerintah dan 
departemen operasi ADB memberi penjelasan kepada para pemilik toko tentang cara menghitung ganti rugi untuk mereka.

Dalam proses ini para pengadu, pemerintah, dan departemen operasi ADB belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik dan 
memberikan informasi yang jelas. Mereka terlatih dalam hal mengelola pembicaraan tanpa membuat orang lain tersinggung. Selain itu, 
penduduk turut berpartisipasi dalam pengukuran yang diperlukan untuk menentukan jumlah ganti rugi. OSPF hadir ketika para pemilik 
toko akhirnya mendapatkan pembayaran ganti rugi.  

Secara keseluruhan, diperlukan waktu hampir satu tahun sejak pengaduan dikirimkan hingga pengadu mendapatkan ganti rugi. Pada 
akhirnya, orang yang melakukan  pengaduan menyatakan bahwa mereka sangat puas dengan hasil dari proses ini. Mereka juga belajar 
tentang hak-hak mereka selama proses penyelesaian masalah tersebut berlangsung.

OCRP
Orang-orang yang terdampak proyek dapat memanfaatkan Mekanisme Akuntabilitas ADB dengan menulis surat pengaduan yang 
menjelaskan masalah yang mereka hadapi.

Dalam kasus ini,  diperlukan beberapa langkah untuk menyelidiki kepatuhan ADB terhadap kebijakan dan prosedur operasionalnya 
sendiri. 

Berkat tinjauan kepatuhan, proyek kembali sesuai dengan kebijakan dan prosedur operasional ADB. Para pengadu menyatakan 
kepuasan dengan hasil tinjauan ini.
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Anda telah mengirimkan pengaduan Anda 
pada Mekanisme Akuntabilitas ADB. 

Lalu bagaimana?

Anda punya pilihan

Penyelesaian Masalah
Pilihan ini mencoba membantu Anda satu solusi.

Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator) akan
 ► menangani pengaduan Anda.
 ►  meminta Anda mengklarifi kasi pengaduan Anda termasuk tentang 

kerugian apa yang telah Anda tanggung.
 ►  membantu Anda, departemen operasi ADB, dan pemerintah untuk 

menelaah berbagai kemungkinan penyelesaian yang ada.
 ►  membantu semua pihak yang terlibat untuk menyepakati hal-hal yang 

harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah Anda.
 ► memantau pelaksanaan tindakan-tindakan yang telah disepakati.

Tinjauan Kepatuhan 
Pilihan ini menelaah apakah ADB telah mematuhi kebijakan dan prosedurnya.

Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel) akan
 ► menyelidiki ADB berdasar pengaduan Anda. 
 ► berkonsultasi dengan semua pihak yang terlibat dalam proyek.
 ► menyusun sebuah laporan yang dapat Anda komentari.
 ► menyampaikan temuan dan rekomendasinya kepada ADB.

►  ADB kemudian akan mengusulkan hal-hal yang harus dilakukan untuk 
memastikan ADB mematuhi kebijakan dan prosedurnya.

  CATATAN: Apabila Anda memilih tinjauan kepatuhan, Anda tidak bisa kembali 
ke pilihan penyelesaian masalah.

Pastikan Anda memberitahu Petugas Pelaksana Penerima Pengaduan (Complaint Receiving Offi cer) tentang pilihan Anda. Petugas Pelaksana ini 
kemudian akan meneruskan pengaduan Anda kepada Fasilitator Proyek Khusus atau Panel Tinjauan Kepatuhan.

Studi Kasus OCRP 
Pengantar tentang Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan

1.  Dalam proses konsultasi dengan OSPF, para pemilik toko meyakini bahwa pelanggaran ADB terhadap 
kebijakan dan prosedurnya sendiri adalah akar dari masalah yang ada, sehingga harus ditangani.

2.  Mereka meminta sebuah Organisasi Non-Pemerintah (ORNOP/LSM) untuk membantu  mengirimkan 
satu surat pengaduan lagi, yang kali ini berisi permintaan kepada Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance 
Review Panel/CRP) ADB untuk melakukan penyelidikan.

3.  Setelah menerima surat pengaduan, CRP mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut kepada para 
pengadu:

 ■ Apakah pengadu memahami proses tinjauan kepatuhan dengan jelas?
 ■  Sudahkan mereka mencoba untuk untuk mencari penyelesaian atas masalah mereka 

dengan departemen operasi ADB? 
 ■ Apakah ada informasi 

 i. tentang kerugian langsung dan material yang diakibatkan proyek yang dibantu ADB; 
 ii. bahwa ADB tidak mematuhi kebijakan dan prosedur operasionalnya; dan/atau 
 iii.  bahwa pelanggaran tersebut telah mengakibatkan, atau kemungkinan akan mengakibatkan, 

kerugian pada penduduk yang terkenad dampak proyek?

4.  Karena pengaduan berada dalam mandat CRP, CRP kemudian meneruskan pengaduan kepada 
Manajemen ADB untuk mendapatkan tanggapan.

5.  Untuk menentukan apakah pengaduan tersebut memenuhi syarat, CRP meninjau tanggapan dari 
Manajemen dan dokumen-dokumen lain yang relevan, dan melakukan kunjungan ke lapangan. Dalam 
kasus ini, pengaduan dianggap memenuhi syarat. 

6.  CRP kemudian mengirimkan laporan tentang eligibilitas, melalui Komite Tinjauan Kepatuhan Dewan (Board 
Compliance Review Committee) ADB, dan meminta Dewan Direktur ADB (selanjutnya disebut Dewan) 
untuk memberikan otorisasi untuk dilakukannya tinjauan kepatuhan.

7.  Setelah menerima otorisasi dari Dewan, CRP memulai proses tinjauan kepatuhan yang meliputi konsultasi 
dengan para pihak yang bersangkutan, tinjauan dokumen, dan kunjungan ke lapangan. 

8.  Setelah menyelesaikan proses tinjauan, CRP mengirimkan satu draf laporan yang berisi temuan-
temuannya kepada para pengadu, negara peminjam, dan Manajemen ADB untuk mendapatkan komentar 
dan tanggapan.

9.  Setelah beberapa waktu, CRP mengirimkan laporan akhirnya kepada Dewan yang lalu menyimpulkan 
bahwa ADB telah melakukan pelanggaran terhadap kebijakannya tentang lingkungan, komunikasi publik, 
dan dimensi-dimensi sosial dalam operasinya.

10.  Dewan melakukan pertimbangan dan menyetujui sejumlah rekomendasi dalam laporan akhir CRP tersebut, 
dan meminta Manajemen ADB untuk menyusun usulan mengenai serangkaian tindakan perbaikan untuk 
memastikan proyek mematuhi kebijakan dan prosedur operasional ADB, dan untuk menangani berbagai 
temuan terkait tentang kerugian yang diakibatkan proyek tersebut. Usulan-usulan ini harus mendapat 
persetujuan Dewan dan pelaksanaannya harus dipantau oleh CRP.

11.  Berkat adanya tinjauan kepatuhan ini, proyek tersebut kembali sesuai dengan kebijakan dan prosedur 
operasional ADB. Para pengadu menyatakan puas dengan hasil tinjauan kepatuhan ini.

Studi Kasus OSPF 
Pengantar tentang Kantor Fasilitator Proyek Khusus 

1.  Beberapa pemilik toko diminta oleh pihak berwenang untuk membongkar toko mereka karena adanya projek 
jalan raya yang didanai ADB. Sebuah Organisasi Non-Pemerintah (ORNOP/LSM) lalu memberitahu para 
pemilik toko tersebut bahwa ADB mempunyai kebijakan upaya perlindungan dan mereka mempunyai hak 
untuk mengajukan pengaduan apabila merasa dirugikan oleh proyek tersebut.

2. LSM tersebut membantu pemilik toko menuliskan surat pengaduan kepada ADB.

3. ADB mengirimkan perwakilan dari OSPF untuk melakukan pengkajian dan menyimpulkan sebagai berikut:

 ■  Apakah pengadu betul-betul memahami isu yang dihadapi dengan jelas?
 ■ Apakah pengadu betul-betul mengalami kerugian karena proyek yang dibantu ADB?
 ■  Sudahkan mereka mencoba mencari penyelesaian atas masalah mereka dengan departemen operasi 

ADB, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan upaya perlindungan dijalankan?

4. Dalam kasus ini, pengaduan dianggap memenuhi syarat dan isu-isu yang diajukan adalah tentang kompensasi 
yang adil untuk mengganti kerugian pengadu dan tentang pertukaran informasi.

5. Setelah sejumlah pertemuan diadakan selama beberapa waktu, seluruh pihak memahami bahwa lebih baik 
berupaya untuk menyelesaikan permasalahan bersama-sama. OSPF lalu merangkum hasil berbagai pertemuan 
tersebut dan usulan-usulan yang mengemuka tentang bagaimana masalah bisa diselesaikan, serta mengirim 
seorang konsultan setempat untuk menjelaskan tentang laporan yang telah disusun OSPF sekaligus membantu 
pengadu memahami berbagai opsi yang ada.

6. Setelah hampir satu tahun, permasalahan para pengadu diselesaikan dengan memuaskan dan kompensasi 
yang adil telah diberikan.
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dan tanggapan.

9.  Setelah beberapa waktu, CRP mengirimkan laporan akhirnya kepada Dewan yang lalu menyimpulkan 
bahwa ADB telah melakukan pelanggaran terhadap kebijakannya tentang lingkungan, komunikasi publik, 
dan dimensi-dimensi sosial dalam operasinya.

10.  Dewan melakukan pertimbangan dan menyetujui sejumlah rekomendasi dalam laporan akhir CRP tersebut, 
dan meminta Manajemen ADB untuk menyusun usulan mengenai serangkaian tindakan perbaikan untuk 
memastikan proyek mematuhi kebijakan dan prosedur operasional ADB, dan untuk menangani berbagai 
temuan terkait tentang kerugian yang diakibatkan proyek tersebut. Usulan-usulan ini harus mendapat 
persetujuan Dewan dan pelaksanaannya harus dipantau oleh CRP.

11.  Berkat adanya tinjauan kepatuhan ini, proyek tersebut kembali sesuai dengan kebijakan dan prosedur 
operasional ADB. Para pengadu menyatakan puas dengan hasil tinjauan kepatuhan ini.

Studi Kasus OSPF 
Pengantar tentang Kantor Fasilitator Proyek Khusus 

1.  Beberapa pemilik toko diminta oleh pihak berwenang untuk membongkar toko mereka karena adanya projek 
jalan raya yang didanai ADB. Sebuah Organisasi Non-Pemerintah (ORNOP/LSM) lalu memberitahu para 
pemilik toko tersebut bahwa ADB mempunyai kebijakan upaya perlindungan dan mereka mempunyai hak 
untuk mengajukan pengaduan apabila merasa dirugikan oleh proyek tersebut.

2. LSM tersebut membantu pemilik toko menuliskan surat pengaduan kepada ADB.

3. ADB mengirimkan perwakilan dari OSPF untuk melakukan pengkajian dan menyimpulkan sebagai berikut:

 ■  Apakah pengadu betul-betul memahami isu yang dihadapi dengan jelas?
 ■ Apakah pengadu betul-betul mengalami kerugian karena proyek yang dibantu ADB?
 ■  Sudahkan mereka mencoba mencari penyelesaian atas masalah mereka dengan departemen operasi 

ADB, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan upaya perlindungan dijalankan?

4. Dalam kasus ini, pengaduan dianggap memenuhi syarat dan isu-isu yang diajukan adalah tentang kompensasi 
yang adil untuk mengganti kerugian pengadu dan tentang pertukaran informasi.

5. Setelah sejumlah pertemuan diadakan selama beberapa waktu, seluruh pihak memahami bahwa lebih baik 
berupaya untuk menyelesaikan permasalahan bersama-sama. OSPF lalu merangkum hasil berbagai pertemuan 
tersebut dan usulan-usulan yang mengemuka tentang bagaimana masalah bisa diselesaikan, serta mengirim 
seorang konsultan setempat untuk menjelaskan tentang laporan yang telah disusun OSPF sekaligus membantu 
pengadu memahami berbagai opsi yang ada.

6. Setelah hampir satu tahun, permasalahan para pengadu diselesaikan dengan memuaskan dan kompensasi 
yang adil telah diberikan.



Studi Kasus OCRP
Pengantar tentang Kantor  
Panel Tinjauan Kepatuhan

OSPF
Orang-orang yang terdampak proyek dapat memanfaatkan Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism) ADB dengan menulis 
surat pengaduan yang menjelaskan masalah yang mereka hadapi.

Dalam kasus para pemilik toko di atas, perlu dilakukan beberapa pertemuan untuk menyepakati  tentang bagaimana masalah yang 
dihadapi pengadu dapat diselesaikan. Perlu diadakan pertemuan lanjutan untuk melaksanakan berbagai aktivitas yang disepakati. 
Sebagai salah satu fungsi OSPF dalam penyelesaian masalah, pertemuan-pertemuan tersebut dilaksanakan dan didokumentasikan, 
serta dialihbahasakan agar semua pihak bisa mengakses informasi tersebut.  OSPF juga memastikan bahwa pemerintah dan 
departemen operasi ADB memberi penjelasan kepada para pemilik toko tentang cara menghitung ganti rugi untuk mereka.

Dalam proses ini para pengadu, pemerintah, dan departemen operasi ADB belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik dan 
memberikan informasi yang jelas. Mereka terlatih dalam hal mengelola pembicaraan tanpa membuat orang lain tersinggung. Selain itu, 
penduduk turut berpartisipasi dalam pengukuran yang diperlukan untuk menentukan jumlah ganti rugi. OSPF hadir ketika para pemilik 
toko akhirnya mendapatkan pembayaran ganti rugi.  

Secara keseluruhan, diperlukan waktu hampir satu tahun sejak pengaduan dikirimkan hingga pengadu mendapatkan ganti rugi. Pada 
akhirnya, orang yang melakukan  pengaduan menyatakan bahwa mereka sangat puas dengan hasil dari proses ini. Mereka juga belajar 
tentang hak-hak mereka selama proses penyelesaian masalah tersebut berlangsung.

OCRP
Orang-orang yang terdampak proyek dapat memanfaatkan Mekanisme Akuntabilitas ADB dengan menulis surat pengaduan yang 
menjelaskan masalah yang mereka hadapi.

Dalam kasus ini,  diperlukan beberapa langkah untuk menyelidiki kepatuhan ADB terhadap kebijakan dan prosedur operasionalnya 
sendiri. 

Berkat tinjauan kepatuhan, proyek kembali sesuai dengan kebijakan dan prosedur operasional ADB. Para pengadu menyatakan 
kepuasan dengan hasil tinjauan ini.
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