
CONTOH SURAT PERMOHONAN UNTUK DILAKUKAN SATU TINJAUAN KEPATUHAN  

Dibawah ini adalah contoh surat yang ditujukan kepada Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance 
Review Panel/CRP) dengan spasi untuk memasukan informasi yang diperlukan guna meminta 
CRP untuk melakukan satu tinjauan apakah ADB menaati kebijakan dan prosedur 
operasionalnya. Anda tidak harus meniru contoh surat ini sepenuhnya, tapi jika anda 
menyediakan semua informasi yang dirujuk didalam contoh surat ini maka akan membuat CRP 
bisa menentukan dengan cepat apakah permintaan anda memenuhi syarat dan oleh karena itu 
akan mempercepat registrasi permintaan tinjauan kepatuhan. Anda mungkin telah memberikan 
sejumlah informasi kepada Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator) ADB, jika 
demikian maka informasi tersebut hanya perlu disampaikan kembali dalam surat ini. Anda harus 
menyediakan informasi sebanyak dan serinci mungkin.  
 
Selain itu, jika memungkinkan, mohon tentukan prosedur dan kebijakan operasional yang mana 
yang menurut anda telah dilanggar oleh ADB, tetapi informasi ini tidak wajib diberikan.  
 

 
 
Tanggal permohonan ini: _________  
 
Kepada: Secretary, Compliance Review Panel  

 Asian Development Bank  
 6 ADB Avenue  
 Mandaluyong City 1550  
 Philippines  
 Tel: +632 632 4149  
 Fax: +632 636 2088  
 Email: crp@adb.org  
 

Yang terhormat Sekretaris:  
 
Kami, yang bertandatangan di bawah ini, berkedudukan di [MASUKKAN INFORMASI TEMPAT 
TINGGAL]___________________________________________, yang terkena dampak dari 
proyek ADB berikut ini: [MASUKKAN NAMA PROYEK ADB] ……… ("proyek") 
 
Kami meminta kepada Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) untuk 
membantu kami dengan cara menyelidiki apakah ADB telah menaati kebijakan dan prosedur 
operasionalnya mengenai proyek tersebut diatas. Kami memahami bahwa CRP pertama-tama 
harus menentukan terlebih dahulu apakah permintaan kami memenuhi syarat.  
 
Kami meyakini bahwa ADB telah gagal mengikuti kebijakan dan prosedur operasionalnya, 
terutama berkaitan dengan:  [MASUKKAN DAFTAR KEBIJAKAN DAN PROSEDUR 
OPERASIONAL ADB YANG DIDUGA TELAH DILANGGAR] 
 
Sehubungan dengan kegagalan ADB untuk menaati kebijakan dan prosedur operasional 
tersebut kami mengalami atau kemungkinan mengalami, kerugian atau kerusakan sebagai 
berikut: [MASUKKAN INFORMASI TENTANG GAMBARAN KERUGIAN ATAU KERUSAKAN 
YANG DIDUGA DIAKIBATKAN OLEH KETIDAKTAATAN ADB TERHADAP KEBIJAKAN DAN 
PROSEDUR OPERASIONALNYA] 
 



Kami menghendaki agar ADB mengganti kerugian kami dengan cara sebagai berikut: 
___________________________________________________________________________. 
 
Sebelumnya kami telah menyampaikan masalah kami kepada staf ADB dan staf Fasilitator 
Proyek Khusus ADB. Berikut adalah catatan singkat tentang apa yang terjadi: 
__________________________________.  
 
Sekarang kami meminta CRP untuk menyelidiki apakah ADB telah menaati kebijakan dan 
prosedur operasionalnya karena [kami tidak percaya bahwa upaya-upaya untuk memecahkan 
masalah akan membuahkan hasil] ATAU [kami tidak puas dengan hasil dari prosedur 
pengaduan selama ini karena alasan sebagai berikut: SEBUTKAN ALASAN-ALASAN 
TENTANG HASIL KONSULTASI YANG TIDAK MEMUASKAN DENGAN ADB] 
 
Selain informasi yang disampaikan diatas, ada dokumen-dokumen yang mungkin membantu 
CRP  dalam menilai permohonan kami untuk dilakukan tinjauan kepatuhan. Kami melampirkan 
daftar dokumen-dokumen tersebut beserta sumbernya.  
 
Nama, alamat dan informasi kontak kami tersedia di bawah ini.   
 
 

_________________________  _________________________ 
Tanda Tangan      Tanda Tangan   
 

[Alamat, nomor telpon dan faksimili serta email untuk masing-masing orang, jika tersedia]  
 
(Jika pemohon diwakili oleh satu asosiasi atau kelompok lain, mohon masukkan tulisan dibawah 
ini.) 
 
Kami, _______________________________ (nama perwakilan), mewakili pemohon tersebut 
diatas. Mohon hubungi kami melalui:  
 
Nama,  Jabatan dan Afiliasi : 
Alamat:   
Informasi kontak tambahan: 


