
Pedoman Informasi tentang Tahapan Konsultasi 
dalam Mekanisme Akuntabilitas ADB 

“ Kami mendengarkan orang-orang dan masyarakat 
yang terkena dampak proyek bantuan  ADB” 



@ 2005 Asian Development Bank 
Isi yang ada dalam pamflet ini merupakan pandangan dan 
pendapat pribadi pengarang dan tidak tentu menggam-
barkan pandangan dan kebijakan Asian Development Bank 
(ADB) atau  Dewan Gubernur ADB atau pemerintah yang 
mereka wakili. 
 
Asian Development Bank tidak menjamin keakuratan data 
yang tercantum dalam publikasi ini dan tidak bertanggung 
jawab atas konsekuensi dari penggunaannya.  



“Kami dirugikan oleh proyek bantuan ADB, kami tidak tahu proyek ini akan merusak 
lahan pertanian kami, sumber mata pencaharian kami, budaya kami , lingkungan kami , 
apa yang harus kami lakukan ?” 

Surat pengaduan dapat ditulis oleh minimal dua orang anggota masyarakat Anda. 
 
Pengaduan juga bisa berasal dari organisasi atau asosiasi setempat atau kelompok  
perorangan lainnya yang berasal dari masyarakat Anda. 
 
Sebagian orang merasa lebih mudah untuk menunjuk perwakilan yang dapat  
mewakili mereka dengan tepat. 

Bicarakan masalah Anda dengan staf proyek  
terlebih dahulu. Jika Anda tidak puas dengan 
tanggapan mereka, Anda dapat mengajukan 
permasalahan Anda kepada: 

• Kami, di Kantor Fasilitator Proyek Khusus, siap mendengarkan pengaduan Anda dengan  
tujuan mencari pemecahan yang memuaskan bagi masalah Anda. 

 
• Kami menyediakan forum independen bagi 

orang-orang dan masyarakat yang dirugikan 
oleh proyek bantuan ADB.  

 
• Kami menangani Tahapan Konsultasi yang 

melibatkan serangkaian kegiatan dan dialog 
dengan semua pihak yang terkait untuk  
mencapai penyelesaian yang baik.  
 

Kantor Fasilitator Proyek Khusus  (Office of the 
Special Project Facilitator/OSPF) 

Asian Development Bank 
6 ADB Avenue Mandaluyong City 1550 

Metro Manila, Philippines 
Tel: (+632) 632-4825 or  

Fax (+632) 636-2490 
E-mail: spf@adb.org  

Website: www.adb.org/spf 



Dalam situasi dimana terdapat Badan Pelaksana di tingkat daerah, maka  
pengaduan Anda harus ditujukan ditujukan terlebih dahulu kepada  

Ingat 

Sebelum melayangkan   
pengaduan kepada OSPF,  
bicarakanlah masalah Anda  
dengan staf proyek dari Badan  
Pelaksana/Instansi Pelaksana yang terlibat 
dalam proyek, serta dengan Petugas Proyek 
dari Departemen Operasional ADB : 
  __________________________________ 
 
Simpan bukti surat-menyurat, rincian  
pertemuan, email, serta bentuk komunikasi 
lainnya dan lampirkan dalam surat pengaduan. 

Badan  
Pelaksana  

Instansi Pelaksana 

 Departemen   
Operasional ADB   

Kantor Fasilitator 
Proyek Khusus 

(OSPF) 



“ Apa yang harus kami siapkan dan pertimbangkan sebelum memutuskan untuk 
menulis surat pengaduan kepada kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF)?” 

Kami ingin menangani pengaduan Anda seefisien mungkin. Jadi pastikan Anda telah  
melakukan hal-hal berikut : 
 
 Sebelum mengajukan pengaduan kepada OSPF, bicarakan masalah Anda dengan staf 

proyek dari Badan Pelaksana/Instansi Pelaksana yang terlibat dalam proyek, serta dengan 
petugas proyek dari Departemen Operasional ADB.  

 
 Bicarakan juga dengan anggota lain kelompok Anda, 

tetangga, atau masyarakat. Amati situasi secara teliti 
dan tentukan apakah masalah yang Anda alami  

 disebabkan oleh proyek bantuan ADB. 
 
 Hal lain yang perlu diperhatikan adalah berapa  

banyak orang yang dirugikan dan dalam hal apa 
mereka dirugikan. 
 
 Tulislah secara rinci gambaran kerugian nyata yang 

dapat dibuktikan yang Anda alami, untuk  
mendukung pengaduan Anda. Hal ini bisa termasuk kerugian khusus  
yang terkait dengan mata pencaharian, lingkungan dan masyarakat Anda.    

 
 Sebutkan nama kelompok Anda atau pemohon. 

 
 Jika Anda memilih untuk menunjuk seseorang untuk mewakili Anda, misalnya LSM,  

pemimpin setempat, dsb, pastikan Anda memberi surat kuasa kepada perwakilan tersebut. 
 
 Sebutkan nama dan alamat yang dapat dihubungi dari pemohon dan perwakilan yang  

ditunjuk, serta informasi terkait lainnya.  
 
 Sebutkan nama dan lokasi dari proyek bantuan ADB yang telah menimbulkan kerugian 

bagi Anda. 
 
 Jika Anda memutuskan untuk meminta agar 

nama Anda dirahasiakan, sebutkan di surat 
Anda. Kami menjamin bahwa semua hal akan  
dijaga kerahasiaanya.   

 
 Sepakati dengan kelompok/masyarakat Anda 

tindakan atau hasil apa yang Anda harapkan 
dari ADB.  

 
 Tulis surat pengaduan Anda dalam bahasa  

Inggris atau bahasa nasional di negara Anda. 



CONTOH SURAT PENGADUAN 

 
Tanggal: 
 

Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF)  
Asian Development Bank 
6 ADB Avenue 1550 Mandaluyong City  
Metro Manila, Philippines 
 
Tel:  (632) 632-632-4825 
Fax:  (632) 636-2490 
Email: spf@adb.org 
 
Yth. Fasilitator Proyek Khusus, 
 
Kami, [(nama kelompok Anda ) atau nama perwakilan yang ditunjuk oleh kelompok Anda ]
________________, yang nama dan alamatnya terlampir, tinggal di [lokasi dan negara ] 
______________________. 
 
Kami dengan ini mengajukan pengaduan kepada Fasilitator Proyek Khusus. [Jika pengaduan diajukan melalui 
perwakilan, tolong sebutkan nama-nama orang yang dirugikan oleh proyek lengkap dengan alamat mereka 
dan bukti penunjukkan untuk mewakili mereka]. 
 
1. Kami saat ini menghadapi masalah yang ditimbulkan oleh proyek bantuan ADB [sebutkan nama dan 

uraian tentang proyek, serta sebutkan nama lokasi dan negara dimana proyek dilaksanakan]. 
 

2. Kerugian langsung yang kami alami adalah sebagai berikut : [jelaskan masalahnya ] 
 

3. Kami mengharapkan hasil dan tindakan perbaikan berikut melalui bantuan Fasilitator Proyek Khusus: 
[jelaskan apa yang Anda harapkan untuk dilakukan, bagaimana kerugian atau masalah dapat  
diselesaikan].  

4. Sebelumnya kami telah melakukan upaya untuk mengatasi masalah kami dengan Instansi Pelaksana/
Badan Pelaksana dan departemen operasional ADB yang terkait melalui cara berikut : [sebutkan dan  
lampirkan bukti surat-menyurat, rincian pertemuan, email, dan bentuk komunikasi lainnya ]. 

5. Kami tidak meminta agar identitas kami dirahasiakan  
[atau ] 
Kami meminta agar identitas kami dirahasiakan karena alasan berikut: [sebutkan alasan ] 

6. Anda dapat menghubungi kami di:  [Sebutkana bagaimana cara mengatur pertemuan dengan Anda dan/
atau  perwakilan yang Anda tunjuk ]. 

 
________________________________ 
Tanda tangan: 
Nama:   
Alamat: 
Alamat lain yang bisa dihubungi: 
Tel:    
Fax: 
Email: 
Lampiran: (daftar lengkap pemohon dan alamat mereka, surat kuasa untuk perwakilan, jika ada ) 

Yang tidak tidak memenuhi syarat un-
tuk pengaduan/permohonan, antara 
lain:  
 Dugaan penggelapan uang dan korupsi  
 Pengadaan barang, jasa, dan jasa  

konsultan   
 Proyek yang sudah mengeluarkan laporan 

penyelesaian proyek  



“ Apa yang terjadi selanjutnya setelah surat pengaduan kami diajukan ke OSPF?” 

1. Dalam kurun waktu tujuh (7) hari sejak diterimanya surat Anda, kami 
akan mencatat pengaduan tersebut dan kami akan mengirim surat  
pemberitahuan bahwa surat Anda telah diterima. 

 

2. Dalam kurun waktu 21 hari, kami akan menentukan apakah pengaduan 
Anda memenuhi syarat atau tidak.    

 

• Kami akan memeriksa, dengan itikad baik, upaya pertama Anda untuk mengatasi masalah yang terkait 
dengan Departemen Operasional ADB dan Instansi Pelaksana/Badan Pelaksana.  
 

• Kami akan mengkaji dokumen serta analisa yang terkait dengan permasalahan yang disebutkan dalam 
pengaduan.  
 

• Kami mungkin akan melakukan kunjungan dan membahas  
pengaduan dengan Anda serta pihak terkait lainnya. 

 

3. Setelah kami kami menetapkan bahwa pengaduan tersebut  
memenuhi syarat, kami akan datang kembali dan melakukan  
peninjauan dan penilaian. Ini akan membantu kami menentukan 
sifat masalah, pihak yang terlibat, perbaikan yang Anda harapkan, 
dan yang paling penting, tindakan yang diusulkan untuk menyelesai-
kan masalah tersebut.   
 

• Proses peninjauan dan penilaian akan memakan waktu sekitar 49 
hari kalender, terhitung mulai dari saat kami menerima pengaduan Anda.  Jika permasalahan yang diaju-
kan rumit, proses tersebut akan memakan waktu lebih lama. Tapi kami akan membicarakannya dengan 
Anda.  
 

4. Setelah peninjauan dan penilaian selesai dilakukan, kami akan mengirim hasil temuan dan rekomendasi 
kami kepada Anda atau perwakilan Anda.  
 

5. Setelah Anda menerima hasil temuan dan rekomendasi kami, bicarakanlah dengan kelompok Anda.  
 

• Tulis komentar dan saran Anda.  
• Anda bersama dengan kelompok Anda harus memutuskan apakah Anda akan meneruskan proses  

konsultasi atau tidak.  
 

• Beritahukan keputusan Anda kepada kami. Keputusan Anda harus kami terima dalam kurun waktu 14 hari 
terhitung mulai dari tanggal Anda menerima laporan kami.  
 

Jika Anda memutuskan untuk meneruskan proses konsultasi, 
 

6. Kami dan semua pihak yang terlibat akan menyepakati rencana tindakan atau jalan keluar apa yang  
dapat dilakukan. 

 

Sebisa mungkin, kami akan melanjutkan proses konsultasi sampai 
semua pihak sepakat untuk mengakhirinya. 
 
Jika Anda mempunyai keprihatinan serius mengenai kepatuhan, 
Anda bisa mengajukan pengaduan kepada Panel Tinjauan  
Kepatuhan. Alamatkan surat Anda kepada  
 

The Secretary 
Compliance Review Panel 
Asian Development Bank 
Tel: (+632) 632-4149 or  
Fax: (+632) 636-2088 
Email: crp@adb.org 

“Kapan proses konsultasi selesai?” 

Surat  Pengaduan  
Ke OSPF 



Tentang ADB dan Mekanisme Akuntabilitas-nya  

ADB adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang pembangunan dengan misi membantu  
negara-negara anggotanya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. 
ADB juga menyediakan dialog kebijakan, pinjaman, dan bantuan teknis.   
 

Untuk membantu memastikan agar dukungan ADB kepada negara anggota/mitranya berjalan  
dengan lancar, serta menangani pengaduan yang diajukan oleh orang-orang yang mungkin dirugi-
kan oleh proyek bantuan ADB, maka ADB membentuk Mekanisme Akuntabilitas. 
 

Mekanisme Akuntabilitas memiliki dua kantor:  
 

• Kantor Fasilitator Proyek Khusus (SPF), yang memiliki peran untuk menyelesaikan masalah dan 
menangani Tahapan Konsultasi. 

• Panel Tinjauan Kepatuhan, yang menyelidiki pengaduan tentang pelanggaran kebijakan. Kantor 
ini menangani Tahapan Tinjauan Kepatuhan. 

Suatu dialog yang berorientasi pada tindakan demi mencapai pemecahan yang tepat untuk 
menyelesaikan pengaduan dari orang-orang yang terkena dampak proyek bantuan ADB . 

 Tahapan Konsultasi dalam Mekanisme Akuntabilitas ADB  

1. Mulailah dengan mem-
bicarakan masalah dengan 
anggota masyarakat 
Anda, tentukan apakah 
masalah tersebut  
disebabkan oleh proyek 
bantuan ADB. 

2. Tulis secara rinci  
gambaran pengalaman-
pengalaman Anda termasuk 
upaya yang telah dilakukan 
untuk mencari bantuan 
kepada Staf Proyek dari 
Instansi Pelaksana/
Departemen  
Operasional ADB   

3. Ikut serta dalam 
Proses Konsultasi serta 
melaksanakan  
rencana tindakan  
bersama-sama dengan 
Instansi Pelaksana dan  
Departemen Operasional  
ADB 

4. Tahapan Konsultasi 
dikatakan berhasil jika 
orang-orang yang  
terkena dampak proyek 
bantuan ADB dapat 
bekerja sama secara 
efektif dengan Instansi 
Pelaksana dan ADB 
dalam mewujudkan 
manfaat proyek..   


