
Studi Kasus OCRP
Pengantar tentang Kantor Panel 
Tinjauan Kepatuhan

Orang-orang yang terdampak proyek dapat memanfaatkan Mekanisme 
Akuntabilitas  ADB dengan menulis surat pengaduan yang menjelaskan masalah 
yang mereka hadapi. 
Dalam kasus ini, perlu beberapa langkah untuk menyelidiki kepatuhan ADB 
terhadap kebijakan dan prosedur operasionalnya sendiri. 
Berkat tinjauan kepatuhan, proyek kembali sesuai dengan kebijakan dan 
prosedur operasionalnya. Para pengadu menyatakan puas dengan hasil 
tinjauan ini.
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Dalam proses konsultasi dengan OSPF, para pemilik toko 
yakin bahwa pelanggaran ADB terhadap kebijakan dan 
prosedurnya sendiri adalah akar dari masalah yang ada, 
sehingga harus ditangani.

Mereka meminta 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.

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.

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

Setelah menerima surat pengaduan, CRP mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
berikut kepada para pengadu :
■ Apakah pengadu memahami proses tinjauan kepatuhan dengan jelas?
■  Sudahkah mereka mencoba untuk mencari penyelesaian atas 

masalah mereka dengan departemen operasi ADB?
■ Apakah ada informasi 
   tentang kerugian langsung dan material yang diakibatkan proyek 

yang dibantu ADB;
   bahwa ADB tidak mematuhi kebijakan dan prosedur 

operasionalnya; dan/atau 
   bahwa pelanggaran tersebut telah mengakibatkan, atau 

kemungkinan akan mengakibatkan, kerugian pada penduduk 
yang terkena dampak proyek?

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

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 dengan kerugian yang diakibatkan proyek tersebut. 
Usulan-usulan ini harus mendapat persetujuan Dewan dan 
pelaksanaannya dipantau oleh CRP.

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

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

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

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.
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