
Membangun Kepercayaan

melalui Transparansi 
Transparansi dan akuntabilitas penting bagi Asian Development Bank (ADB) untuk mewujudkan visi kami yaitu kawasan Asia dan Pasifik yang bebas 
dari kemiskinan. Keduanya merupakan landasan bagi keefektifan pembangunan.

Sejak 2005, Kebijakan Komunikasi Publik (Public Communications Policy/PCP) ADB telah menyediakan satu kerangka kerja untuk komunikasi dan 
pengungkapan informasi secara proaktif guna menanggapi permintaaan informasi dan menerima umpan balik serta pandangan dari para pemangku 
kepentingan.

PCP 2011 memperkuat PCP 2005. Kebijakan ini memadukan pembelajaran dan umpan balik dari ratusan pemangku kepentingan di negara-
negara anggota ADB. PCP 2011 mewajibkan ADB untuk memilki program komunikasi yang terpadu secara menyeluruh untuk proyek-proyeknya 
yang akan memberikan informasi dengan lebih baik kepada para pemangku kepentingan dan penduduk yang terkena dampak.

Dengan memasukkan pengungkapan lebih banyak informasi secara lebih dini, ADB akan bisa mengembangkan kemitraan untuk pembangunan secara 
lebih produktif melalui keterlibatan para pemangku kepentingan yang lebih besar sehingga hasil-hasil pembangunan akan menjadi lebih baik.

Di atas semua itu, melalui PCP 2011, ADB berkomitmen untuk memberikan akses yang sama kepada semua pemangku kepentingan untuk 
mendapatkan informasi yang tersedia menurut kebijakan tersebut, mengakui hak orang-orang untuk mencari, menerima, dan berbagi informasi. 
PCP 2011 juga membuat ADB tetap berada di garis depan dalam praktik-praktik unggulan untuk transparansi.

Perubahan-Perubahan Kunci dalam PCP 2011 Memperluas dan Mempercepat Akses ke Informasi

Berikut ini merupakan sejumlah perubahan penting dalam PCP 2011 agar informasi lebih bisa dijangkau oleh para pemangku kepentingan kami.

Pengungkapan Dini •  Rancangan naskah dan naskah akhir kebijakan dan strategi yang telah melewati konsultasi publik dimuat di 
situs web ADB ketika dokumen-dokumen tersebut dikirim ke Dewan Direktur ADB untuk dibahas.

•  Proposal-proposal akhir untuk strategi kemitraan negara, strategi kerja sama regional, dan pinjaman 
proyek yang dijamin pemerintah dimuat di situs web ADB ketika dokumen-dokumen tersebut dikirim ke 
Dewan Direktur ADB, dengan persetujuan dari negara yang bersangkutan.

Pengungkapan Informasi 
Secara Lebih Luas

•  Laporan-laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit untuk proyek-proyek yang dijamin pemerintah 
yang didanai ADB diungkapkan. 

•  Transkrip verbatim pertemuan-pertemuan resmi Dewan Direktur ADB bisa diungkapkan, apabila 
ada permintaan, 10 tahun setelah tanggal pembuatan transkrip-transkrip tersebut dan mengacu pada 
perkecualian-perkecualian. 

Komunikasi Untuk Proyek •  Satu pendekatan komunikasi menyeluruh untuk proyek-proyek, termasuk pengungkapan informasi 
secara lebih proaktif

•  Komunikasi dalam negeri diperluas meliputi seluruh siklus proyek untuk memberikan lebih banyak 
informasi kepada penduduk yang terkena dampak – khususnya perempuan dan penduduk miskin – 
tentang proyek-proyek dan aktivitas-aktivitas ADB lainnya yang bisa berdampak pada kehidupan mereka.

Penerjemahan Tambahan •  Lembar data yang berisi informasi tentang proyek pinjaman, hibah, dan bantuan teknis persiapan proyek 
diterjemahkan ke dalam bahasa nasional negara yang bersangkutan.

Proses Banding Independen •  Satu panel proses banding dibentuk untuk memberikan sarana tambahan bagi para pihak yang 
permintaan mereka untuk mendapatkan informasi telah ditolak oleh ADB.
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Informasi yang Diungkapan selama Siklus Proyek ADB

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, ADB menghasilkan atau mensyaratkan kepada para peminjam dan kliennya untuk 
menghasilkan berbagai informasi dan dokumen. PCP 2011 menetapkan dokumen-dokumen apa yang harus diungkapkan pada tahap-tahap 
tertentu dalam kegiatan proyek.

Kendaraan utama ADB untuk mengungkapkan informasi secara proaktif tetaplah situs web ADB. ADB dan para peminjam dan kliennya 
juga bisa menggunakan cara-cara lain, tergantung pada khalayak yang dituju dan alasan pengungkapan informasi tersebut. Sebagai contoh, 
teknologi-teknologi baru, seperti jejaring sosial dan aplikasi seluler, bisa memberi peluang-peluang yang menyenangkan untuk pertukaran 
informasi. Selain itu, karena banyak kelompok-kelompok pemangku kepentingan mungkin tidak mempunyai akses terhadap teknologi, 
metode-metode komunikasi yang lebih tradisional harus digunakan jika perlu.

PCP 2011 mengakui hak orang-orang untuk mencari, menerima dan berbagi informasi tentang operasi-operasi ADB.

Transparansi dan Akuntabilitas yang Lebih Besar

PCP 2011 akan memungkinkan para pemangku kepentingan ADB untuk berpartisipasi dengan lebih baik dalam keputusan-keputusan yang 
berdampak pada mereka.

Prinsip-Prinsip Kunci PCP 
– Berpihak pada pengungkapan informasi 
– Akuntabilitas dan transparansi di seluruh operasi ADB
– Pertukaran pengetahuan, informasi dan pembelajaran secara proaktif
– Akses yang lebih baik terhadap informasi kegiatan operasional ADB
– Pertukaran informasi dua arah yang lebih besar untuk mendorong pembangunan yang partisipatif 
– Menanggapi permintaan akan informasi dan dokumen secara tepat waktu
– Mendorong budaya pertukaran informasi dan pengetahuan 

Jenis-Jenis Dokumen Proyek yang Tercakup oleh PCP 2011
Perkecualian Alasan Perkecualian

Proses Pembahasan dan Pengambilan 
Keputusan 

Ketika pengungkapan bisa membatasi pertukaran gagasan dan komunikasi secara jujur di dalam 
ADB dan antara ADB dan/atau para pemangku kepentingannya

Informasi yang Disampaikan secara 
Rahasia

Ketika pengungkapan bisa sangat mengganggu hubungan ADB dengan pihak tersebut atau 
anggota ADB lainnya

Informasi Pribadi Ketika pengungkapan bisa mengancam kepentingan sah orang yang bersangkutan atas privasi 

Informasi Keuangan Ketika pengungkapan bisa mengancam kepentingan finansial atau komersial atau kemampuan 
suatu negara anggota untuk mengelola perekonomiannya. 

Keamanan dan Keselamatan Ketika pengungkapan bisa membahayakan hidup, kesehatan, keselamatan, atau keamanan 
perorangan

Urusan-Urusan Hukum atau Investigatif Ketika informasi bisa sangat mengganggu suatu penyelidikan atau penyelenggaraan keadilan

Laporan-Laporan Audit Internal dan 
Laporan-Laporan Audit Dana Amanah 

Ketika pengungkapan akan melanggar standar-standar audit yang berlaku

Jumlah  
dokumen 

yang dimuat 
di situs web 
ADB telah 
meningkat 

145% Sejak 
2005.

Informasi lebih jauh tentang 
aturan-aturan pengungkapan 

dokumen secara rinci 
di Bab 6 PCP 2011, 

mulai berlaku 2 April 2012, 
di www.adb.org/disclosure.

Sejak 2005, 
ADB telah 

mengeluarkan 
dokumen-
dokumen 

untuk 
95% dari 

permintaan 
yang diterima.

Transparansi adalah inti dari Kebijakan  
Komunikasi Publik ADB.

Lihat informasi  
lengkap tentang perkecualian-
perkecualian pengungkapan 

dalam PCP 2011, yang mulai 
berlaku 2 April 2012,  

di www.adb.org/disclosure.

PENYELESAIAN/ 
EVALUASI

PELAKSANAAN

PERSIAPAN

PERSETUJUAN

Siklus
Proyek
ADB

• Laporan Akhir 
Pelaksanaan Proyek/ 
Laporan Tinjuauan 
Tahunan Yang 
Diperluas

• Laporan Evaluasi

STRATEGI KEMITRAAN 
NEGARA (CPS)/

STRATEGI KERJA SAMA 
REGIONAL (RCS)

• Analisis dan pengkajian CPS/RCS 
• Draf CPS/RCS
• Dokumen final CPS/RCS
• Rencana Bisnis Operasi Negara/ 

Rencana Bisnis Operasi Kerja 
Sama Regional

• Lembar Data Proyek 
• Informasi umum tentang 

proyek/program 
• Pengkajian Awal tentang 

Kemiskinan dan Sosial 
• Pengkajian Lingkungan
• Dokumen-Dokumen 

Perencanaan 
Permukiman Kembali  
Tidak Dengan Sukarela

• Dokumen-Dokumen 
Perencanaan 
Masyarakat Adat 

• Laporan-laporan akhir 
yang disusun dari 
bantuan teknis 
persiapan proyek 

• Laporan dan Rekomendasi dari 
Presiden ADB

• Laporan-Laporan Bantuan Teknis
• Persetujuan-Persetujuan Legal 

• Laporan-Laporan 
Keuangan Proyek yang 
Sudah Diaudit 

• Perubahan-Perubahan 
Utama

• Laporan-Laporan Kemajuan 
tentang Pencairan Tahapan 
Pinjaman 

• Laporan-Laporan 
Pemantauan Sosial 
danLingkungan 

• Laporan-laporan akhir yang 
disusun dari bantuan teknis

Pertukaran Informasi Dua Arah

PCP 2011 berisi komitmen ADB untuk selalu memastikan agar para peminjam, klien, mitra, penduduk yang terkena dampak, dan para 
pemangku kepentingan lain mengetahui aktivitas-aktivitas ADB. PCP 2011 juga mewajibkan ADB agar berkomitmen untuk berupaya 
mendapatkan pandangan-pandangan dari para pemangku kepentingan dan memungkinkan padangan-pandangan tersebut untuk 
dipertimbangkan dalam persiapan rancangan proyek dan dalam seluruh siklus proyek. Hal ini menciptakan pertukaran informasi dua arah 
yang sangat penting dalam membangun pemahaman dan kepercayaan bersama serta menjadi landasan bagi terciptanya kemitraan yang 
kokoh dan keefektifan pembangunan.

Jenis-Jenis Informasi yang Tidak Boleh Diungkap

Meskipun ADB mengakui hak masyarakat luas untuk mengetahui informasi dan berkomitmen untuk berpihak pada pengungkapan informasi, 
namun tidak semua informasi selalu bisa diungkapkan. Ada contoh-contoh, misalnya, dimana ADB perlu untuk melakukan pertukaran 
gagasan, berbagi informasi, dan melakukan diskusi-diskusi yang jujur dan terbuka secara internal dan dengan para anggotanya. Dalam 
beberapa contoh, pengungkapan informasi pribadi bisa membahayakan keselamatan personil. Informasi keuangan tertentu juga bisa bersifat 
sensitif apabila informasi tersebut bisa merugikan bisnis-bisnis atau perekonomian dari suatu negara anggota.

ADB mempunyai hak untuk tidak mengungkapkan informasi, sebagaimana diatur dalam satu daftar yang berisi perkecualian-perkecualian 
dalam pengungkapan informasi. Perkecualian ini dilandasi pada penentuan ADB bahwa pengungkapan akan atau kemungkinan akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada manfaat dari pengungkapan.

Perkecualian terhadap Pengungkapan

PCP 2011 memperjelas perkecualian-perkecualian dalam pengungkapan informasi dan, dalam sejumlah kasus, mengidentifikasi kerugian 
yang bisa ditimbulkan oleh pengungkapan informasi yang relevan terhadap kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh perkecualian 
tersebut. Berikut ini adalah daftar kategori-kategori informasi yang masuk dalam perkecualian untuk tidak diungkapkan dengan alasan singkat 
untuk setiap perkecualian. Paragraf 97 dalam PCP 2011 berisi informasi yang tepat yang harus dijadikan acuan ketika mempertimbangkan 
perkecualian-perkecualian tertentu.



Bagaimana Mengajukan Permintaan untuk Mendapatkan Informasi

Semua permintaan untuk mendapatkan informasi dan dokumen harus diajukan secara tertulis melalui surat elektronik, surat biasa, formulir umpan 
balik di internet, atau faks. Harap mengacu pada paragraf 131–135 dalam subjudul “Prosedur-Prosedur untuk Mengakses Informasi” dalam PCP 
2011 untuk melihat panduan untuk memperoleh data historis dan dokumen-dokumen hasil terjemahan dan informasi khusus lebih lanjut tentang 
permintaan dan bagaimana mengisi formulir permintaan.

Stok Publikasi No. ARM124508 Maret 2012

Dicetak di kertas daur ulang

Permintaan harus diajukan melalui Permintaan juga bisa diajukan ke 
suatu 

• surat biasa kepada
Public Information and Disclosure Unit
Department of External Relations
Asian Development Bank
6 ADB Avenue, Mandaluyong City  
1550 Metro Manila, Philippines

• surat elektronik kepada 
disclosure@adb.org

• faks ke 
+63 2 636 2649

• kantor perwakilan ADB
•  kantor perwakilan ADB di negara-negara donor, 

atau
• departemen atau kantor ADB yang bersangkutan

Lihat www.adb.org/contacts untuk informasi 
tentang kontak.

ADB menerima 
permintaan 

informasi dan 
memberitahukan 

bahwa permintaan 
tersebut telah 

diterima dalam 5 
hari kerja

Pihak yang mengajukan permintaan 
informasi akan menerima dokumen 

yang diminta dalam 20 hari kerja

ADB 
memberitahukan 

kepada pihak 
yang mengajukan 
permintaan dalam 

20 hari kerja tentang 
alasan penolakan 

dan hak pihak 
tersebut untuk 

mengajukan 2 lapis 
proses banding 

Tahap 1: Banding ke ADB
Pihak yang mengajukan 
permintaan informasi 

bisa mengajukan banding 
kepada Komite Penasehat 

Pengungkapan Publik (PDAC) 
internal ADB.

PDAC memberikan satu 
keputusan dalam 20 hari kerja 

sejak diterimanya banding

Tahap 2: Panel Banding Independen
Pihak yang mengajukan permintaan informasi 

bisa mengajukan banding kepada Panel Banding 
Independen (IAP) yang beranggotakan tiga orang 

dengan menyatakan mengapa penolakan atas 
permintaan mereka akan informasi merupakan 

pelanggaran terhadap kebijakan PCP.
IAP akan mengambil keputusan dalam 45 hari 
kalender untuk menolak atau mengeluarkan 

informasi

Jika 
disetujui

Jika 
disetujui

Jika 
ditolak

Jika 
ditolak

Bagaimana Permintaan-Permintaan Eksternal dan Banding Ditangani?

ADB meninjau 
permintaan tersebut dengan 

mempertimbangkan 
perkecualian-perkecualian 

dalam pengungkapan 
informasi yang diatur 

dalam PCP

Semakin banyak 
informasi yang 

diketahui orang-
orang, semakin 

mereka bisa 
berperan dalam 
pembangunan.

Lihat rincian lebih jauh  
tentangpengajuan permintaan  
informasi dan pengungkapan 
informasi di PCP 2011, yang 
mulai berlaku 2 April 2012, 
di www.adb.org/disclosure.

Untuk menanggapi permintaan informasi, ADB akan memberikan informasi yang diminta, kecuali informasi tersebut masuk dalam perkecualian-
perkecualian PCP. Jika permintaan akan informasi ditolak, ADB akan memberikan informasi kepada pihak yang mengajukan permintaan tentang 
alasan penolakan permintaan tersebut dan hak dari pihak yang mengajukan permintaan informasi untuk mengajukan dua lapis proses banding 
menurut kebijakan PCP yang baru. Rincian tentang proses banding dan bagaimana mengajukan banding bisa dilihat di paragraf 136–141 dalam 
PCP 2011.

ADB memuat di situs webnya satu daftar yang berisi semua banding yang diterima, sifat setiap banding, dan keputusan yang diambil untuk masing-
masing kasus. Daftar tersebut diperbaharui setiap ada satu keputusan.

PCP ADB 2011 memandu upaya-upaya ADB untuk transparan, akuntabel, dan cepat tanggap terhadap orang-orang yang 
dilayaninya. Kami mendorong anda untuk mengunjungi www.adb.org/disclosure, dimana anda bisa mengunduh salinan 
dokumen PCP 2011 dan mengetahui lebih banyak tentang akses untuk mendapatkan informasi di ADB.

Mulai berlaku
2 April 2012




